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Presentació
Laia Ortiz Tinenta d’alcaldia de Drets Socials,  
Ajuntament de Barcelona

Diu Saskia Sassen que “la sociabilitat i el contacte físic 
que ofereix la ciutat és insustituïble”.  La ciutat ofereix 
espais de trobada entre persones d’orígens socials i 

en què es desenvolupen una part de les activitats 
quotidianes i de les relacions humanes. 

Aquest número de la revista Barcelona Societat està 
dedicat a l’abordatge de problemàtiques socials que 
s’expressen als carrers, a les places, als parcs, a les 
estacions, a les platges… La major part d’aquestes 
problemàtiques tenen un rerefons ocult i són ignorades 

espai públic. 

A Barcelona, realitats com el sensellarisme, els 
assentaments irregulars, la venda ambulant no 
autoritzada o la mendicitat atreuen l’interès de l’opinió 
pública quan es fan visibles. 

La pobresa, l’exclusió del mercat laboral, la falta 
d’habitatge o l’exclusió administrativa perpètua de 
moltes persones migrants són problemes amb causes 

l’espai públic quan emergeixen als carrers. 

Són problemes que no deixen a ningú indiferent i que 
provoquen debats sobre els límits de la convivència i de 

la llibertat, sobre el paper de les administracions, o sobre 
la seva capacitat de transformació de la realitat. 

Barcelona, ciutat de pas i d’arribada, amb una activitat 
econòmica que genera oportunitats per viure i 

l’habitatge, i amb una de les densitats de població més 
grans del món —uns 16.000 habitants per quilòmetre 
quadrat—, té un espai públic extremadament dinàmic 
sotmès a moltes tensions. 

la privatització de l’espai urbà, sobre les dinàmiques  
de criminalització i estigmatització de la pobresa, sobre 
com s’expressen les desigualtats de gènere a l’espai 
públic, sobre experiències reeixides d’intervenció social 
en realitats com els assentaments o l’atenció a dones 
sense llar. 

acumulats pels serveis d’intervenció social a l’espai 
públic de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona, que amb una trajectòria de dues dècades han 
esdevingut un referent a Europa. 

Un espai urbà inclusiu és el que no penalitza les 
persones per la seva situació de vulnerabilitat 
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econòmica i social, i el que facilita que tots i totes 
puguem desenvolupar la nostra vida quotidiana amb 
autonomia i llibertat. 

al voltant del paper de l’Administració i dels veïnats 
en la transformació de l’espai públic, per evitar-ne la 
mercantilització i fer-lo respectuós amb les diversitats 
funcionals, i per facilitar la cura i la trobada entre veïns 
i veïnes. 
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Editorial
Albert Sales

El Peter es va passar la tarda assegut a la seva cadira 
de rodes, d’esquena a la porta del supermercat, amb un 
cartró de vi a la falda. A la vorera intensament transitada 
de poc més de quatre metres d’un conegut carrer 
comercial de la ciutat de Barcelona, la imatge resultava 
incòmoda per als vianants que entraven i sortien de 
l’establiment carregats amb bosses de plàstic o portant 
els seus carretons d’anar a comprar. A l’aspecte deixat 
i brut que ja mostrava en arribar, cap a les dues, es va 
afegir la mala olor provocada pels orins a partir de mitja 
tarda. Més enllà de l’impacte visual i l’olor, l’home 
grandot i barbut, allà assegut, no interactuava en absolut 
amb els transeünts.

Davant la presència nova i estranya del Peter, els veïns 
i veïnes que tornaven de la feina o sortien a comprar 
exterioritzaven amb comentaris en veu alta dos tipus 
de reaccions: hi havia els qui es mostraven clarament 
preocupats per l’estat d’aquell senyor amb cadira de 
rodes, i els qui expressaven la seva molèstia pel que 
consideraven un acte d’incivisme i un ús inadequat de 
l’espai públic. Sens dubte, entre uns i altres, una majoria 
seguia caminant tractant d’assimilar en silenci una 
combinació de tots dos sentiments.

Durant la tarda, una patrulla de la Guàrdia Urbana es va 
acostar a parlar amb ell tres vegades. Els agents es van 
limitar a conversar uns minuts amb l’home i van marxar 
les tres vegades. A l’hora del tancament de la majoria 

cas als equips especialitzats de Serveis Socials i seguien 
l’evolució de la situació des de la distància passant 
amb el cotxe patrulla de tant en tant. Passades les deu 
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de la nit, l’home va anar a terra des de la seva cadira, 
inconscient per l’alcohol que havia ingerit. Alguns 
veïns van trucar al Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM), però quan l’ambulància va arribar, el Peter havia 
recuperat el coneixement i, amb una mica d’ajuda, 
tornava a estar assegut a la seva cadira cantussejant 
en el seu idioma natal. Els tècnics del SEM, després de 
preguntar si necessitava ajuda i constatar que rebutjava 
qualsevol oferta de reconeixement mèdic, van marxar.

A partir d’aquell moment es va manifestar l’enuig 
d’alguns veïns i comerciants que havien estat seguint 
l’evolució de la situació durant la tarda. Alguns van 
expressar la seva indignació perquè la Guàrdia Urbana 
“no havia fet res”. “Han estat tres vegades aquí i no 
l’hi han portat”, comentava una senyora buscant la 
complicitat de dues persones que observaven l’home 
estirat a terra. Altres focalitzaven el seu malestar en 
el mateix vagabund, el qual consideraven un exemple 
d’incivisme i de la degradació del barri. “Si es permet a 

[...] Cada vegada hi ha més gent així al carrer”. 

Passades les onze de la nit, sense la pressió del veïnat 
i després d’una llarga conversa, dos educadors dels 
serveis socials municipals van convèncer el Peter 
perquè acceptés ser traslladat a passar la nit al Centre 
d’Urgències i Emergències Socials, i així minimitzar 
els riscos de passar la nit a la intempèrie després 
d’una important ingesta d’alcohol i davant l’evident 
incapacitat de procurar-se una mínima protecció contra 
el fred. L’objectiu de la intervenció no va ser la retirada 
de l’home de la via pública, sinó una reducció de riscos 

puntual certament difícil d’explicar a veïns i veïnes 
impactats per l’evident situació de deteriorament d’una 
persona adulta que s’instal·la a la vorera d’un carrer 
comercial concorregut. 

A Barcelona, cada nit dormen entre 900 i 1.000 persones 
al carrer. A uns 150 metres del Peter, en un carreró 
estret poc transitat, dorm, des de fa mesos, un altre 
home en un matalàs instal·lat en un racó. No falten 
els veïns i veïnes que s’acosten per solidaritzar-s’hi i 
li proporcionen mantes o menjar, i segur que tampoc 
falten les queixes a l’Ajuntament per la seva presència, 
però mai ha motivat la mateixa activitat veïnal, ni el 
mateix nombre de trucades a la Guàrdia Urbana, als 
serveis d’emergències mèdiques o als serveis socials.

La sola presència del Peter en una via pública pensada 
i imaginada al servei de l’activitat econòmica es 
converteix en un acte d’“incivisme”. Romandre al 
carrer sense comprar res, sense desplaçar-se, sense dur 
a terme una activitat productiva, constitueix una font 

comercial de l’espai en disputa. Les línies de normalitat 
es tracen a partir de la utilitat econòmica de l’ús de 
l’espai urbà. Als veïns que inscriuen la seva activitat 
quotidiana dins aquests límits de normalitat els sorprèn 
que els cossos de seguretat no actuïn davant una 
anormalitat evident.

Quan no és la molèstia o la censura sinó la compassió 
la que genera les reaccions de veïnes i veïns, la 
responsabilitat es desplaça als serveis mèdics i als 
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o el “vagabund” com un “altre” mancat de drets. Se 

aquests serveis assumeixin la seva tutela i el traslladin 
fora de la vista de la ciutadania. Per al seu propi bé, es 
considera que l’Administració és responsable d’actuar 
amb independència de la voluntat de la persona. 

Probablement el Peter segueix al carrer. L’acollida 
d’emergència pot ser un moment per establir un vincle 
més durador amb els serveis socials i trobar suport, 
però quan s’acumulen els fracassos i les frustracions, la 
probabilitat que es faci efectiu aquest vincle i s’iniciïn 
processos de recuperació es fa més i més petita. Si es 
queda en un racó fora de les artèries comercials de la 
ciutat, en un espai poc cotitzat, és probable que deixi de 
ser interpel·lat pel veïnat i que les visites de la Guàrdia 
Urbana passin a ser una anècdota. Si es manté en un 
espai marginal, al Peter només el visitaran els educadors i 
educadores de carrer dels serveis socials o d’alguna entitat.

La situació del Peter posa en evidència els límits de 
l’actuació de l’Administració. Davant la presència visible 
del Peter, els veïns i veïnes demanen a l’Ajuntament 
més places en albergs i més professionals que actuïn 
al carrer (educadors o policies), que garanteixin que 
algú traurà habitants inapropiats de les zones més 
visibles de l’entramat urbà. Sigui per compassió o per 
la incomoditat que suposa que la pobresa s’evidenciï 
al carrer, és fàcil aconseguir un cert consens veïnal 
respecte al fet que “cal fer alguna cosa”, però la gestió 

anar més enllà de l’emergència i preguntar-se quin és 
l’objectiu de la intervenció social a l’espai públic. 





En profunditat



Camp de batalla,  
la ciutat: 
dinàmiques de privatització de 

l’espai urbà en un barri de Barcelona

José A. Mansilla López

Paraules clau: Espai urbà, privatització, Poblenou, 

terrasses, moviments socials

La privatització de l’espai urbà té un protagonisme cada 

vegada més destacat entre les mesures destinades a 

impulsar i sostenir les dinàmiques d’acumulació del 

capital. En ciutats com Barcelona, les terrasses dels bars 

i restaurants han proliferat a l’empara d’unes mesures 

destinades a acompanyar la reorientació productiva de la 

elements destacats. Aquest gir productiu ha afectat sobre 

manera el Poblenou, antic bastió fabril. Tanmateix, des de 

diferents col·lectius i moviments socials del barri, s’han 

dut a terme accions de contestació i denúncia, a més del 

plantejament de propostes i alternatives, que han disputat 

el paper de la propietat d’aquests processos, apostant per 

accions d’apropiació col·lectives en què l’accent ha estat 

situat en el valor d’ús.

Introducció

El dia 23 d’abril de l’any 2016, dissabte, la rambla del 
Poblenou es va despertar amb un tancament patronal 
parcial; un locaut  per part d’aquells bars i restaurants 
que habitualment disposaven de terrasses a la popular 
i principal artèria del barri. Tot i que van romandre 
oberts, els empresaris havien decidit no desplegar les 
omnipresents taules i cadires en resposta a l’aplicació 
imminent, a la zona, de l’ordenança de terrasses per part 
de l’Ajuntament de Barcelona. Des d’uns deu dies abans, 
ja era possible veure cartells de protesta desplegats en 
demanda d’una “ordenació singular més justa”, entre altres 
qüestions. El consistori argumentava que la zona es trobava 
molt saturada i que, per tant, era necessari eliminar  
gairebé un terç de les terrasses existents en aquell 



11

moment.1 El locaut  va ser l’últim dels senyals d’un 

parcial de l’espai urbà de la rambla del Poblenou, l’escenari 
tradicional per a la socialització entre veïns i veïnes d’un 
barri que manca d’una plaça central i utilitza aquesta 
àrea per a celebracions i activitats locals, així com per a 
reivindicacions i demandes del barri.2

Com van assenyalar autors com David Harvey (1977 i 2007), 
Swyngedouw, Moulaert i Rodríguez (2002) o Brenner, 
Peck i Theorore (2015), la crisi de l’economia capitalista 
esdevinguda en els anys setanta del segle passat es va 
resoldre mitjançant el pas d’un model d’acumulació rígid, 
el fordisme d’aires keynesians, a un altre de caràcter 

neoliberalisme. En aquest, les 
ciutats tindrien un paper fonamental a l’hora de permetre 
la continuació de l’extracció de rendes i plusvàlues, i 
atorgar al sòl i a l’urbanisme un protagonisme destacat. 
Tanmateix, el mateix Harvey (1982), recollint i actualitzant 
l’obra de Marx i Engels (2001), apuntaria que les ciutats 
permeten, a més, formes d’explotació secundària “a l’ombra 
de l’explotació primària, o sigui, la que es fa directament 
en el mateix procés de producció” (ibíd. 381). És aquí on 
caldria encaixar, entre altres, qüestions com el preu dels 
lloguers, dels subministraments bàsics, dels productes 
de primera necessitat, així com la privatització de l’espai 
urbà. És precisament aquest últim aspecte, plantejat com 
a hipòtesi, el que passaré a desenvolupar a les pàgines 

l’espai urbà format pels carrers i les places del Poblenou. 
Aquest fenomen és vist com una forma de despossessió, 
d’explotació secundària, per part del règim capitalista en 
la seva forma neoliberal —autèntic projecte utòpic liberal 

(Polanyi, 2003)—, pels moviments socials del barri, els 
quals desenvolupen formes de resistència i plantegen 
alternatives al model dominant.3

1. La ciutat com a camp de batalla

Tornant a Brenner, Peck i Theorore (op. cit.), a més de 
la posició esmentada de la ciutat dins el capitalisme 
contemporani, l’estratègia neoliberal exigeix desregular 
tots els aspectes de la vida social i econòmica que es pensa 
que podrien constrènyer l’acció de les forces del mercat: 

—sempre del capital, no així de les persones—. Aquest 
fet es manifestaria en la privatització o desregulació 
de les indústries estratègiques nacionals, la debilitació 
del paper dels sindicats, la reducció dels impostos a les 
grans empreses, el desman-tellament o externalització 
dels serveis públics i la criminalització de la pobresa 
urbana, entre altres. La idea que és subjacent a tot això 
és la hipòtesi que l’alliberament de lligams del capital 
actuaria com a combustible per al sistema, i permetria la 
continuació del procés d’acumulació.  

1. Diari El País, 24/4/2016 

2. Vegeu, entre altres, Poblenou.org, 24/2/2014 http://poblenou.org/index.
php/2014/02/el-carnaval-omplira-de-festa-els-carrers-del-poblenou/ o 
Eldiario.es, 31/7/2016 http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Poblenou-
sobreviure-primer-turistic-Barcelona_0_542795954.html 

3. El treball de camp s’ha desenvolupat, de manera intermitent, entre el 
desembre del 2012 i el gener del 2017, més de quatre anys durant els quals 
s’ha fet provisió de gran quantitat de dades i s’ha participat en nombrosos 
esdeveniments. Les principals eines que s’han utilitzat han estat l’observació 
participant —en assemblees, okupacions, reunions veïnals, manifestacions, 
xarxes socials, etcètera—, la celebració d’entrevistes semiestructurades, 
així com la participació en converses i diàlegs informals amb alguns dels 
protagonistes.
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dilema de la dualitat, amb referència, pel que fa al cas 
estudiat, a la paradoxa que suposa apostar per dinàmiques 
neoliberals a la ciutat versus el risc de generar determinades 
pràctiques de privació i exclusió. 

La terciarització de les ciutats, la seva conversió en 
veritables centres de poder i control de la informació 
(Castells, 1995), amb el trasllat consegüent de la producció 
industrial a les perifèries del sistema mundial (Harvey, 
1990), l’ha seguit la seva conversió en autèntiques 
“fàbriques socials” (López, 1990: 173). L’espai urbà ja no és 
simplement l’esfera social on es desenvolupa la vida, sinó, 
més aviat, una esfera productiva que organitza aquesta 

de Lefebvre sobre l’urbà, és a dir, “[...] una forma, la de la 
trobada, la reunió i l’enfrontament de tots els elements que 
constitueixen la vida social” (1976: 67-68), l’enfrontament 
està servit. El neoliberalisme, com a “distopia urbana”, 
quan aterra en algun lloc “creant espai”, desencadena la 
lluita en aquesta vida social. No obstant això, l’aplicació del 
receptari neoliberal sempre és “irregular i contradictòria” 
(Brenner, Peck i Theodore, 2015: 215), per la qual cosa, 
si veritablement volem entendre els processos de 
neoliberalització no només és necessari apropar-nos als 
seus plantejaments teòrics o politicoideològics, sinó que 
cal avaluar sobre el terreny com s’han plasmat quins 
n’han estat els efectes i contradiccions, quines formes 
institucionals han adoptat i, quines formes de resistència o 
quines alternatives s’han articulat. 

La ciutat es presentaria, així, com un “camp de batalla”, 

En relació amb aquestes apreciacions sobre el 
neoliberalisme, a les seves conegudes obres sobre la ciutat 

ja assenyalava una cosa que, quatre dècades després, no 

convertit en un instrument indispensable per a la formació 
de capital. És més, Lefebvre avançava que la urbanització 
hauria arribat a substituir a la industrialització en la 
producció de capital, cosa que la converteix en un dels 
principis determinants dels processos socials. Entre les 
conseqüències de la liberalització del moviment de capitals 
i la resituació del paper de l’Estat, trobem l’aparició, ja 
esmentada, d’una competència mundial per fer atractives 
les ciutats en l’àmbit global (Sassen, 1999), estimulant 
inversions i facilitant la instal·lació d’empreses mitjançant 

A més, acompanyant l’inherent caràcter dinàmic del 
capitalisme, contínuament s’estarien creant nous relats; 
narratives que persegueixen —sobretot mitjançant accions 
de màrqueting urbà (Precedo, Orosa i Iglesias, 2010)— fer 
les ciutats més suggeridores, dotant-les de contingut i 

així com apareixen adjectius com ara creatives, smart, eco, 

sensibles, participatives, etcètera, on si bé alguns aspectes, 
com les noves tecnologies, tenen un paper cada vegada més 
protagonista, l’urbanisme continua sent l’element principal. 
Arrel aquest fenòmen sectors com el turisme comencen a 
mostrar una augment considerable. Aquests relats tenen, a 

de les ciutats, transmetent que la solució als seus problemes 
es troba en elements de caràcter tècnic, no polític (Gibbs 
et al., 2013). És en aquesta línia que es presenten treballs 
com els de Claudio Milano i Jordi Gascón (2017), els quals 
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a base de la lluita per la producció i reproducció de la 
vida urbana (Harvey, 2013). Per tant, en el context de les 

la desaparició de les relacions de producció, sinó, més 
aviat, la seva elevació al pla espacial (Herin, 1982, López, 
op. cit. i Gaudemar, 1991). Es podria parlar, per tant, de la 
formació d’un front de classes (Garnier, 2017) on, d’una 
banda, apareixerien els moviments i grups socials afectats 
pel pas de la ciutat d’escenari de la vida social a mercaderia 

constructors, promotors, etcètera, és a dir, la burgesia... 
els polítics electes [regidors], els seus consellers, els seus 

és a dir, una elit local que pertany a les capes superiors i 
mitjanes de la classe mitjana assalariada, la petita burgesia 
intel·lectual” (ibíd.: 90). 

Per acabar, tal com ens recorden autors com Gabriel 
Hetland i Jeff Goodwin (2013), el sistema capitalista no 
només es manifestaria a les ciutats, de manera directa, sinó 
també indirecta, és a dir, modelant identitats col·lectives 
i solidaritats, distribuint el poder i els recursos entre 
les diverses classes i fraccions de classes, facilitant les 
divisions d’aquestes, així com l’aparició de noves ideologies 
i formes culturals.

2. El paper de l’espai urbà en les dinàmiques del capital

Als efectes del present article considerarem l’espai 
urbà sota la perspectiva dels urbanistes, arquitectes i 
dissenyadors, el buit entre construccions que cal omplir de 
forma adequada als objectius dels promotors i autoritats 
(Delgado, 2011), cosa que, sota determinades perspectives, 
ha estat rebatejada com a espai públic. 

Tanmateix, més enllà de les consideracions ideològiques 
(ibíd.) del tema, les quals, com assenyalen autors com 
Di Masso, Berroata i Vidal (2017), apareixen quan “les 
característiques idealitzades de l’espai [...], en ser invocades 
en el context de pràctiques socioespacials concretes, resulten 

relacions de poder, privilegi i dominació [...]” (ibíd.: 71). 

En relació amb el procés contemporani d’acumulació 
capitalista, aquest espai comú de les ciutats ha acabat 
convertint-se en un mitjà de producció, un element més de 
la cadena que permet l’expansió i la multiplicació del capital. 
La diferència amb altres elements que també formen part 
d’aquest procés d’acumulació rauria, d’una banda i entre 
altres qüestions, en el fet que es produeix sota lògiques de 
despossessió (Harvey, 2007), i es desafecten béns que encara 
romanen sota control públic o col·lectiu i, de l’altra, en el fet 
que permet pràctiques d’apropiació insolent (Delgado, 2008) 
per part d’uns actors socials, ja esmentats, que disputarien la 
continuïtat de la mateixa dinàmica d’acumulació. 

D’aquesta manera, els processos de privatització de l’espai 

d’espais públics de qualitat (Delgado, 2013), es mostren 
com a necessaris a l’hora de dur a terme polítiques 
urbanístiques que impulsin la millora dels barris.4 

4. En aquest sentit és interessant ressaltar la Llei 2/2004, de 4 de juny, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial. Algunes de les intervencions que s’han dut a terme sota el paraigua 
d’aquesta llei han apostat clarament per la creació dels denominats espais 
públics. Vegeu El País, 20/6/2014 https://elpais.com/ccaa/2014/06/20/
catalunya/1403289026_784261.html
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Tanmateix, moltes vegades aquestes intervencions acaben 

2015), o s’acaben mostrant com a meres guarnicions per 
a grans operacions immobiliàries (ibíd.). L’objectiu que hi 
ha al darrere d’aquestes retòriques no seria cap altre que 
intentar atreure grups de població amb un elevat poder 
adquisitiu i determinades pautes de consum; unes classes 
mitjanes que es mostrarien com a autèntiques receptores 

que se suposa que són aquestes les úniques que poden 
rendibilitzar les inversions. Emergeixen així, àrees 
exclusives —i, per tant, excloents— que atraurien persones 
d’una qualitat a l’altura de l’espai dissenyat. Estaríem 
parlant, per tant, més de sòl que d’espai urbà, i d’un procés 
de mercantilització i privatització que no seria cap altra 
cosa que un autèntic assalt. 

3. El barri del Poblenou: origen i context

El barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, ha vist 

anys. A mitjan segle XIX, la zona ni tan sols es referenciava 
5 

per dur-hi a terme part de la seva activitat productiva. 
Tanmateix, aviat es veuria copada per l’accelerat procés 
d’industrialització que es va dur a terme a Barcelona 
durant la segona meitat d’aquest segle. Va sorgir, així, 
el que es coneixia com a “Manchester català”, una de 
les concentracions industrials més grans de tot l’Estat 
impulsada tant per la disponibilitat de sòl, com per la 

proximitat al port i la connexió amb el ferrocarril, el qual 
passava per la costa propera. Va ser llavors que es van 
produir els primers processos especulatius amb base a la 
zona. Algunes de les indústries que van traslladar la seva 
seu al Poblenou procedien d’altres concentracions fabrils 

—mitjançant el canvi d’ús— per obtenir les plusvàlues 
consegüents. A més, algunes de les noves fàbriques —com 
ara Can Girona, posteriorment MACOSA— es van apropiar 

i vials que, en el planejament de Cerdà, apareixien com a 
públics (Fabre i Huertas Clavería, 1976). 

L’expansió industrial, que va tenir el seu període de 
consolidació i estancament entre els anys 1905 i 1939, 

clar de decadència ocasionat, entre moltes altres qüestions, 
per l’aparició de la Zona Franca —promocionada per les 
instàncies franquistes— o els límits ja esmentats del model 

i Tatjer i Vilanova, 2002). Des d’aquell moment, el barri, ja 
consolidat i amb uns límits històrics i sentimentals que es 
podrien establir entre l’avinguda Meridiana, la Gran Via, 
la rambla de Prim i el mar, veuria com la seva antiga zona 
industrial, cada vegada més decadent, compartia espai amb 
sectors productius nous i incipients com ara la logística i el 
transport. 

L’any 1966 va aparèixer el que es coneix com a Pla de la 
Ribera. Aquest pla va ser un intent, per part d’un grup 
d’empresaris amb interessos i propietats immobiliàries a la 
zona, de transformar part de la seva trama urbana, industrial 
i de serveis —la ubicada entre la Barceloneta, el Besòs i el 

5. Encara s’hi mantenen referències a la seva llista de carrers, com ara el 
carrer del Joncar o de la Llacuna.
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carrer d’Enna, actual carrer de Ramon Turró— en un complex 
residencial de luxe davant el mar. Aquest pla, que incloïa fer 
taula rasa a l’interior dels límits esmentats, cementiri del 
Poblenou inclòs, va ser impulsat per l’empresa Ribera, SA, 
i tenia el suport de l’ajuntament franquista de Josep Maria 
de Porcioles. Tanmateix, la contundent resposta veïnal, que 
va incloure un “contraplà” redactat per Manuel de Solà-

franquisme i la incipient crisi econòmica de l’any 73, va fer 
que se n’anés en orris (Tatjer, 1973 i Mansilla, 2015). 

No obstant això, malgrat el fracàs del Pla de la Ribera, la 

transformat el seu aspecte de manera radical quan va ser 

lloc idoni per ser la seu de la Vila Olímpica dels Jocs del 92. 

Les obres destinades a la instal·lació del nou barri 
van suposar una inversió de 168 milions d’euros, 
aproximadament, repartits entre obres de defensa de 
la costa, passeig marítim, compra de terrenys, creació 
de l’avinguda del Litoral, reestructuració ferroviària, 
construcció de col·lectors, urbanització, enjardinament 
i equipaments. Tot això sense tenir en compte els apar-
taments destinats als esportistes que, posteriorment, serien 
venuts, de manera lliure, com a habitatges, en el mercat 
immobiliari de la ciutat. El Projecte de reordenació urbana 
del sector del Poblenou va ser dissenyat per l’arquitecte de 
referència de l’Ajuntament d’aquells anys, i el seu director 
d’Urbanisme, Oriol Bohigas, i suposava una intervenció en 
125 hectàrees, 15 d’aquestes recuperades al mar, així com 

barri de classes benestants on la major part de l’espai lliure 

barri de la Vila Olímpica del Poblenou té una renda familiar 
disponible per a l’any 2015 (RFD) de 150,2, considerant 100 

que un altre dels barris del districte, el Besòs i el Maresme, el 
qual amb prou feines té una RFD de 54,4.

Aquesta transformació profunda del barri amb 
protagonisme del sòl no va ser, tanmateix, l’última. Just el 
mateix any de la celebració dels Jocs Olímpics començava 
una nova reforma urbanística a la zona: la coneguda 
inicialment com a Vila Olímpica 2, i que actualment 
compon l’àrea del Front Marítim. Aquesta vegada, es va 
tractar de 20,4 hectàrees que es van desenvolupar sobre 
sòl alliberat per les antigues instal·lacions industrials 
de MACOSA i Catalana de Gas, dues de les empreses 
que van formar, gairebé 30 anys abans, la Ribera, SA 

Font: www.anycerda.org
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esmentada anteriorment. Es van aixecar set illes que 
respectaven teòricament l’esperit de la trama Cerdà, 
amb patis interiors oberts al públic conjugats amb petits 

Aquesta circumstància, juntament amb el fet que el nou 
barri Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou també 
se situa entre els de més RFD de Barcelona (162,5), és el 

assistim al naixement del Pla de la Ribera, però sota un 
model “revisitat”. 

No va caldre esperar gaire temps perquè es posessin en 
marxa noves intervencions. El barri de Diagonal Mar es 
va completar en vigílies de la celebració del Fòrum de les 
Cultures el 2004. El projecte, desenvolupat enterament 
per capital privat, va ocupar 34 hectàrees de terreny, 13 
de les quals eren de propietat semipública. El disseny 
girava entorn de la construcció d’un centre comercial, el 
complex de lleure i consum Diagonal Mar, de més de 87.000 
metres quadrats acompanyat, en una segona fase, per 

cinc superilles, cada una amb 400 unitats, a més d’un parc 
d’unes 15 hectàrees dissenyat per Enric Miralles. Encara 

2) entorn del parc, la marca de l’empresa privada que va 
urbanitzar tota la zona, HINES, en un nou exemple del 
conegut model Barcelona, que abandonava aquí un dels 
seus principis fundacionals: el lideratge municipal (García-
Ramón i Albet, 2000).

Simultàniament arribaria el desenvolupament del districte 
22@. El Pla 22@ va constituir, en el seu moment, la 
transformació més important de la ciutat, ja que va arribar a 

afectar gairebé 116 hectàrees de sòl industrial, l’equivalent 
a 120 illes de l’Eixample. El nom 22@ traslladat al territori 

quals rebien l’etiqueta cadastral 22a. El pla es va emmarcar 

de l’any 2000 (Ajuntament de Barcelona, 2000). Es pretenia 

complexitat de les transformacions, així com les operacions 
que pretenia impulsar l’Ajuntament de Barcelona, juntament 
amb aquelles desenvolupades per la iniciativa privada, així 

del pla era enfrontar-se al repte de la nova economia, 
proposant el Poblenou com “la principal plataforma 
econòmica i tecnològica de Barcelona, Catalunya i Espanya, 

Figura 2.- Senyalística del parc 

de Diagonal Mar on apareix 

l’empresa que va urbanitzar la 

zona, HINES

Font: Elaboració pròpia.
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Taula 1.- Hotels, categoria i localització exacta al districte 22@.  

Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona Pg. Taulat, 262-264 Hotel 5*

Hotel Amrey Diagonal Av. Diagonal, 161 Hotel 3*

Hotel GBB 4 Barcelona Doctor Trueta, 164 Hotel 4*

Hotel Barcelona Princess Av. Diagonal, 1 Hotel 4*

Hotel Confortel Barcelona Ramon Turró, 196-198 Hotel 4*

Hotel Barceló Atenea Mar Pg. Garcia i Fària, 37-47 Hotel 4*

Hotel Sallés Pere IV Pallars, 128-130 Hotel 4*

Hotel Apsis Porta Marina  Sancho de Ávila, 32-34 Hotel 4*

Hotel Me Barcelona  Pg. Taulat, 272-286 Hotel 5*

Hotel & Spa Villa Olimpic@ Suites Pallars, 121 Hotel 4*

Hotel Rafaelhoteles Diagonal Port  Lope de Vega, 4 Hotel 4*

Hotel AC Barcelona Pg. Taulat, 278 Hotel 4*

Hotel Husa Barcelona Mar  Provençals, 10 Hotel 4*

Holiday Inn Express Barcelona City 22@ Pallars, 203 Hotel 3*

Hotel Ibis Barcelona Pza. Glories  Ciutat de Granada, 99 Hotel 2*

Font: Ajuntament de Barcelona

en la perspectiva del segle XXI” (ibíd.). Ara bé, com va 
assenyalar l’antropòleg Isaac Marrero (Marrero, op. cit.), el 
22@ no pretenia una altra cosa que impulsar el pas “des 

postfordista”, facilitant la implantació de noves empreses 
mitjançant la creació d’infraestructures i equipaments, així 
com suport públic en aspectes vinculats a la investigació i la 
transferència de tecnologia.

Els resultats, tanmateix, no han estat tan satisfactoris 
com es podia esperar per part de l’Ajuntament. Així, en un 
informe recent (Ajuntament de Barcelona, 2016) elaborat 
per l’equip INNOVA, juntament amb el grup de recerca 
consolidat CRIT (Creativitat, Innovació i Transformació 
Urbana) de la Universitat de Barcelona, per al consistori de 
la ciutat comtal, s’assenyalava que, per al 2016, el 50,60% 

tenir completada la seva transformació: els objectius 
marcats havien quedat lluny de ser assolits. Així, dels 
4.000 habitatges públics previstos, per a l’any esmentat 
únicament se n’havien construït 1.600; només s’havia 

escassament un 9,66% del total de la superfície original 
destinada a equipaments. A més, igual com va passar quan 
les indústries del segle XIX es van traslladar al barri, el 
52,7% de les empreses instal·lades al districte van provenir 
d’altres àrees de la ciutat, amb el risc consegüent de 
desencadenar processos especulatius, mentre que només el 
30% del total de l’activitat econòmica generada pertanyia 
a sectors intensius en noves tecnologies o coneixement. 
Una carta al director del diari El País, en una data tan 
primerenca com el 2005, ja advertia: “És clar que aquest 
barri que havia d’acollir empreses tecnològiques està 

sent un fracàs i l’únic que se li acut a l’alcalde —a més de 
treure els tallers i la petita indústria que encara hi havia 
a la zona— és fer que alguna empresa canviï la seva seu 
d’una punta a una altra de Barcelona, a costa de permetre 
l’especulació i encarir els habitatges” (Saguer, 2005)”.

Cal assenyalar que el que sí que va emergir en l’àmbit 
del 22@ així com en la resta del districte van ser els 
hotels. D’aquesta manera, la zona, que al principi del 
desenvolupament del projecte no tenia una “massa crítica” 
(ibíd.) de places hoteleres adequades al tipus de turisme 
que s’esperava, té, en l’actualitat, 15 hotels (taula 1) de 
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diversa categoria.6 Ara bé, si es comptabilitza la totalitat del 

places, un 18,91% més que només sis anys abans. 

posteriors que clamarien contra certa manera de governar 
basada en la presa de decisions unilateral per part del 
Districte i, de l’altra, en el despertar de la consciència de 
part del barri sobre la necessitat de prendre la iniciativa 

Alguns mesos després, el març del 2013, i després d’un 
període de consultes i reunions entre diferents actors 
locals, l’Associació de Veïns i Veïnes (AVV) del Poblenou 
va convocar una reunió amb el nom d’Espai Actiu Veïnal. 
En la convocatòria esmentada s’aprova la creació d’un 
front comú respecte a les decisions no consensuades 
del consistori. Pocs dies després, el 9 d’abril, van arribar 
notícies que el procés d’asfaltatge, aturat a les rotondes 
que se succeeixen al llarg de la Rambla, continuaria el 
seu desenvolupament. Aquell mateix dia, una reunió 
espontània celebrada en una de les rotondes, concretament 
la que es forma a l’encreuament de la Rambla amb el carrer 
de Llull, va decidir sol·licitar al Districte la paralització total 
de l’obra i la posada en marxa d’un procés participatiu que 
permetés decidir quin tipus de Rambla es materialitzaria 
en col·laboració amb els veïns i veïnes. Tanmateix, i 
malgrat la sol·licitud feta, el dia 10 següent, els obrers de 
la contracta es van disposar a començar uns treballs que, 
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6. La plataforma veïnal #EnsPlantem, veïns en perill d’extinció, per la seva 
banda, assenyala que, per a la totalitat del districte hi ha un total de 32 
hotels, cosa que suposa més de 12.000 llits, i més de 700 pisos turístics. 
Aquesta plataforma va aconseguir que en l’aprovació del Pla especial 
urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), el barri del Poblenou passés a ser 
considerada com a zona de decreixement natural.

7. “Fem Rambla” 2013. La iniciativa “Fem Rambla” va continuar el seu camí 
fins a mitjan 2014. El desenvolupament urbanístic de l’últim tram d’aquesta 
via entre el carrer del Taulat i el passeig de Calvell és fruit de les decisions 
preses entorn d’aquesta iniciativa.

4. Espai urbà i moviments socials al barri del Poblenou

Tot i que el detonador del locaut  viscut a la rambla 
del Poblenou havia estat l’ordenació de les terrasses 
d’aquesta àrea singular del barri en el context de 

la privatització d’aquest espai urbà únic al barri havien 
començat un temps abans. 

Durant la tardor del 2012, el districte de Sant Martí, 
governat per Convergència i Unió (CiU), va dur a terme 
l’asfaltatge de la Rambla sense consensuar-ho amb el 
veïnat, els comerciants ni altres entitats del Poblenou. 
Segons els veïns i veïnes,7 aquest fet es va convertir, 
d’una banda, en el detonador de tota una sèrie d’accions 
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Començava, així, “Fem Rambla”, procés que proposaria els 

ser la remodelació de la Rambla; establir quins usos havien 
de conviure-hi i com fer-los compatibles; apoderar el 
veïnat en la presa de decisions, i establir una metodologia 
participativa que servís d’enllaç regular entre el Districte i 
el mateix barri.

document el desembre del 2013— destacarien, pel que fa a 
les terrasses, la necessitat de reduir l’espai que ocupaven; 
la seva ordenació, de manera que permetessin el pas 
entre aquestes als vianants; una delimitació clara del 
lloc que corresponia a cada una d’aquestes; la garantia 
del compliment de la normativa; la visibilització de les 
autoritzacions i una limitació efectiva per a l’obertura de 
nous bars o restaurants. 

En aquest sentit, en Manel, veí del Poblenou i participant 
actiu de “Fem Rambla”, veu molt clara la relació entre el 
desenvolupament turístic, el fracàs del 22@ i el paper 
de la Rambla en el nou encaix productiu del barri a la 
ciutat, quan assenyala que el creixement del turisme al 
Poblenou “comporta una problemàtica molt gran, arribarà 
a un col·lapse, com la Rambla de Barcelona”. “Per part de 
l’Administració local, una vegada el 22@ no ha funcionat, 
s’ha apostat pel tema turisme. Això és el que es demana 
des de “Fem Rambla”, que es controli. A tots ens agrada 
prendre’ns una cervesa a la Rambla, però no podem 

ciutadans”. 

La proliferació de terrasses estaria directament relacionada 
amb el gir productiu del barri. D’aquesta manera, prenent 
el 2010 com a punt de partida, el sector del turisme i 
l’hostaleria ha passat de representar el 5,6% de l’activitat 
econòmica del Poblenou, a un 9,9%, set anys després. 
Mentrestant, sectors com la indústria han vist disminuir la 
seva participació en l’economia local, passant del 50,3% al 
37,7% per al mateix període considerat. Aquest increment 
del sector hoteler ha tingut, com no podia ser d’altra 
manera, la seva manifestació física als carrers i a les places 
del barri en forma d’ocupació gradual d’aquestes per les 
taules i les cadires que componen les terrasses.

L’Ajuntament de Barcelona no manté estadístiques sobre 
el nombre de llicències concedides per a terrasses, el 
de taules que les componen o la superfície que ocupen 
en l’àmbit de barri, encara que sí de districte. Les xifres 
a aquest nivell territorial-administratiu ja permetrien 
extreure algunes conclusions respecte als avenços assolits 

Figura 3.- Veïns i veïnes del Poblenou paralitzen les obres de la Rambla.

Barcelona, abril del 2013

Font: Elaboració pròpia.
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entorn de la privatització de l’espai urbà a conseqüència de 
la proliferació de terrasses.

l’establiment de terrasses han passat de les 555 de l’any 
2010, a les 502 de l’any 2016, 53 llicències menys. Aquest 
descens aparent és enganyós ja que, durant els anys 
2010 i 2011, el sistema estadístic del consistori mostrava 
únicament les llicències totals, sense distingir entre 
anuals i semestrals, mentre que a partir del 2012, les 
dades es mostren desagregades. Si se sumessin ambdós 
tipus de llicència veuríem com, per a l’any 2012, aquestes 

544 del 2016. Una dada curiosa és que, per a aquell any, 
pràcticament desapareixen les llicències semestrals, 
amb un mínim de 42. Això suposaria una ruptura amb la 

temporalitat clàssica del turisme i l’hostaleria, fet que no 
només s’hauria assolit al districte de Sant Martí, sinó a tota 
la ciutat.

d’aquest tipus de llicències, i en la consegüent ocupació de 
l’espai urbà, aquest seria el representat per al 2012, just un 
any després de l’entrada al govern local de CiU, encapçalat 
per l’alcalde Xavier Trias. El salt és clarament exponencial, 
amb un increment superior al 64% de la superfície 

realitzada pels geògrafs Adrián H. Cordero i Aritz Tutor 

ciutat “[s’hauria] caracteritzat per emprendre una gestió 
neoliberal a Barcelona” (Hernández i Tutor, 2015).

Entre altres elements, la “gestió neoliberal” comportaria un 
increment en la demanda d’utilització de l’espai urbà des 

per CiU per elaborar, el 2013, una nova ordenança de 
terrasses. El document a l’aprovat i publicat al Butlletí 

d’això; els motius esgrimits per elaborar la normativa 
esmentada serien ampliar i millorar l’oferta de serveis 
que ofereixen els establiments davant la situació de crisi 

la permanència a l’exterior dels consumidors de bars i 
restaurants, i satisfer la demanda del creixent nombre de 
turistes que visiten Barcelona.8 La relació entre espai urbà, 
terrasses i turisme. La proposta va ser immediatament 

8. Preàmbul de l’ordenança de terrasses. Ajuntament de Barcelona (2013) 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2013&12/022013032523.pdf
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contestada per diferents entitats, entre les quals es pot 
esmentar la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona (FAVB) o l’Associació de Veïns i Veïnes (AVV) 
del Casc Antic. Els arguments esgrimits per aquestes 
associacions assenyalaven el fet que s’estava permetent la 
instal·lació de terrasses “amb massa permissivitat i moltes 
excepcions” i, a més, “venent i privatitzant tota la ciutat”, 
i això és contraindicat per a una adequada convivència 
veïnal, així com per facilitar altres usos del carrer (BTV, 
2013). 

L’ordenança tampoc no va satisfer els propietaris de bars 

normativa que garantís el desenvolupament de l’activitat 
econòmica. Aquest fet, a més, es va veure accentuat quan 
va tocar ordenar els espais que estaven previstos com a 
“singulars” (Bes, 2016), com la rambla del Poblenou, fet que 

Encara que a partir de la posada en marxa de l’ordenança 
es va produir una caiguda tant en el nombre de llicències 
concedides com en la superfície ocupada per les terrasses, 
almenys pel que fa a la globalitat del districte de Sant 

urbà no van cessar, sinó que, més aviat, van prendre nous 
camins. Així, el maig del 2016 naixia la plataforma veïnal 
#EnsPlantem, Veïns en Perill d’Extinció. L’objectiu principal 

i els seus efectes: l’increment dels preus de l’habitatge i 

l’aparició d’establiments turístics i comerços que poc o res 
tenien a veure amb les necessitats més quotidianes dels 
veïns i veïnes, i la superpoblació de bars i terrasses en els 
tradicionals espais de socialització del Poblenou, entre els 
quals destacava la mateixa Rambla. 

com un moviment “a favor de l’habitatge i l’espai públic” 
(sic

de moviments socials que ja treballaven al barri i que es 
trobaven ocasionalment en diferents espais del Poblenou. 
Entre les primeres accions plantejades pel grup es va trobar 
l’ocupació simbòlica, un mes després, d’un solar del barri al 
costat del qual estava previst construir dos hotels. El solar, 
popularment conegut com “de La Vanguardia” per haver 
acollit antigament la impremta del diari esmentat, era de 
titularitat pública i estava pendent de ser adequat com a 
zona verda des de l’aprovació del Pla general metropolità 
(PGM) el 1976. Els ocupants volien denunciar, mitjançant 
la seva acció, “l’arribada del turisme al Poblenou, que els 
immobles s’han encarit, obren comerços que no satisfan 

Figura 4.- Locaut  de bars i restaurants a la rambla del Poblenou,  

abril del 2013

Font: Elaboració pròpia
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cada vegada més massiva de visitants estrangers als bars 
i terrasses’” (La Vanguardia, 2016).  Així, per a la Roser, 
també activista d’#EnsPlantem, així com altres col·lectius 
del barri, la privatització de l’espai urbà del Poblenou “és 
una forma d’exclusió [...] la gent ha estat exclosa en l’àmbit 

espais més mercantilitzats, com els bars o restaurants, 
perquè hi ha gent ara que no pot permetre’s consumir allà 
[...]”.

La resposta col·lectiva va ser “plantar-se” simbòlicament, 
però també demostrar que era possible constituir espais 
allunyats de les dinàmiques de mercantilització típiques 
de la ciutat neoliberal. A partir d’aquell moment es va 
constituir al solar l’Hort de La Vanguardia,9 o Horta 
Indignada 6,10  per ser el sisè solar ocupat amb la mateixa 

assembleari— d’ocupació d’horts del Poblenou, com 
assenyala Paco, que hi participa, és “reivindicar els espais 

okupat’. Al Poblenou hi va haver un pla urbanístic, el 22@, 
que va sorgir en èpoques de bonança, de vaques grasses, i 

pla no es pren en consideració la gent del barri [...]. Tenim 
dret d’ocupar un espai que no té vida i nosaltres canviem 
això donant-li vida”.

Aquest no va ser l’últim dels solars ocupats per 
#EnsPlantem. El gener del 2017 es va dur a terme una 
altra acció en la mateixa àrea de La Vanguardia, aquesta 
vegada a l’extrem oposat de l’illa. La destinació d’aquesta 

Figura 5. Constitució de l’Hort de La Vanguardia, gener 2017.

Font: Elaboració pròpia

9. Pàgina de Facebook de l’Hort de La Vanguardia o Hort 6 https://www.
facebook.com/Poble9Huerta6/

10. Nota de premsa #EnsPlantem https://laflordemaig.cat/2016/06/nota-de-
premsa-veins-del-poblenou-celebraran-aquest-divendres-una-assemblea-
oberta-i-un-sopar-al-mig-de-la-rambla-del-poblenou-16062016/ 

l’entrada següent al quadern de camp de la investigació 

persones van marxant. L’ànim és bo. Són les 13.03 hores, 
i l’hort està pràcticament muntat. La terra negra sembla 
tenir un xarampió verd. Em crida l’atenció la presència d’un 
parell de parelles d’origen estranger, anglesos i francesos, 
intueixo per l’accent. Joves de classes mitjanes, segur, 
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atrets per l’ambient de “barri contestatari” del Poblenou. 
“El proper pas és sembrar 2.000 tomaqueres aquí”, diu 
Sergio, argentí que també va participar en l’ocupació i 
creació de l’Hort 6.

Una altra de les alternatives plantejades per la plataforma 
va ser la de les apropiacions momentànies, insolents 
(Delgado, 2011), de zones molt disputades, com la Rambla 
del barri. Així, per a mitjan juny #EnsPlantem va convocar 

el carrer de Ramon Turró. L’objectiu, com assenyalava 
una nota de premsa elaborada sobre això pel col·lectiu 
era “d’una banda, fer una reapropiació veïnal d’un espai 
emblemàtic del barri que, avui dia, ha estat arrabassat pels 
bars i restaurants amb les seves terrasses i, de l’altra, a més 

sobre els passos fets amb relació a les al·legacions al PEUAT 
i dissenyar les properes accions al barri”.10

A més, i per acabar, tant #EnsPlantem com altres 

gener, en la denominada “ocupació popular de la Rambla”. 
L’acció, coordinada per 30 associacions i entitats de 
la ciutat, perseguia, entre altres qüestions, contestar 
“la mercantilització de l’espai públic”.11 Un altre extracte 
del quadern de camp podria servir per donar constància de 
les característiques de l’acció.

Com que la idea inicial era fer una “ocupació popular” de 
la Rambla, algunes persones havien portat cadires, taules, 
menjar, cafè, etcètera, amb la intenció d’esmorzar al carrer. 
De fet, des del mateix #EnsPlantem es va instar a portar 

El “gir productiu” esdevingut al barri barceloní del Poblenou, 
en línia amb el que ha passat a la resta de la ciutat, així 
com al nord global capitalista, podria emmarcar-se dins 
les polítiques neoliberals desplegades, des de diferents 
instàncies de poder polític, administratiu i econòmic, des 
dels anys setanta del segle passat amb l’objectiu d’impulsar 
i sostenir el procés d’acumulació general. En el context del 
Poblenou, el pas d’una especialització espacial centrada 
en la producció industrial clàssica a una altra d’enfocada, 

11. El Periódico, 2017.

gener del 2017

Font: Elaboració pròpia
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primer, en la logística i el transport, segon, en l’urbanisme 
i les noves tecnologies de la comunicació per veure com el 
turisme i l’hostaleria assoleixen un protagonisme destacable. 
Es trobaria dins d’allò que David Harvey denominaria la 
solució espacial i temporal a la crisi capitalista. Així és, “la 
contracció ràpida als llocs de treball fabrils des del 1972 ha 
posat en relleu un creixement ràpid de l’ocupació en serveis, 
no tant a la franja minorista, de distribució, transport i 
serveis personals [...], com en els serveis al productor, les 

i 1990: 180-181). El turisme i l’hostaleria tenen, en aquest 
sentit, un paper fonamental: l’acceleració en el temps de 
rotació del consum, una cosa que va íntimament lligada 
a la producció d’esdeveniments o serveis més que a béns 
tangibles. Tanmateix, perquè aquest gir pugui dur-se a 
terme, és necessari una intervenció clara i contundent per 
part de l’Estat, en aquest cas, l’ajuntament local, mitjançant 
la privatització accelerada de l’espai urbà. 

La posada en marxa d’aquesta experiència distòpica 
xoca, en determinades circumstàncies, amb el caràcter 
democràtic exigit a les polítiques urbanes pels moviments 
socials urbans (Castells, 1986). Això, al Poblenou, es 
manifesta en l’exigència, per part dels veïns i veïnes del 
barri, de ser tinguts en compte a l’hora de dissenyar el futur 
de la Rambla, i en la generació de processos com “Fem 

limitació en la proliferació de terrasses, ja que el fenomen 
era observat com un forma de privatització de l’emblemàtic 
espai poblenouenc. 

La mera existència de mecanismes democràtics de consulta 
i participació en l’elaboració de polítiques urbanes ja 

suposa una contestació clara a les dinàmiques del capital. 
Els moviments socials del barri han estat capaços d’anar 
més enllà. L’ocupació —tant simbòlica com efectiva— 
de solars en trànsit de transformació, i el seu posterior 
maneig democràtic, suposen actes d’una enorme càrrega 
performativa; enunciats que altres formes de gestió de 
l’espai són possibles: aquells que fan èmfasi en el valor 
d’ús davant el valor de canvi. Aquests, a més, es veuen 
acompanyats d’accions d’apropiació insolent; accions que 
posen l’accent no en la propietat de l’espai, sinó en la seva 
caracterització com a una cosa pròpia, apta o adequada per 
a la vida urbana sense necessitat d’autorització d’aquells 
que se n’arroguen la titularitat. Aquest és el cas de 
l’organització de sopars, assemblees, actes lúdics i festius, 
en espais altament simbòlics, no només del Poblenou, sinó 
també de la ciutat de Barcelona.

impulsada des de diferents instàncies polítiques, la 
possibilitat d’alternatives destinades a “donar vida” a 
l’espai, així com a recuperar formes d’apropiació popular 
dels carrers i les places. Plantejades com a mesures 
davant la despossessió, encara han de demostrar les seves 
possibilitats com a formes regulars i estables de creació 
d’espai en el marc d’un sistema polític, social i econòmic 
que discorre en direcció contrària.
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Deu anys de civisme  
“a toc d’ordenança”:  
estudi sobre l’aplicació de 

l’ordenança de convivència a l’espai 

públic de Barcelona

Cristina Fernández Bessa1 i Andrés Di Masso Tarditti2

Universitat de Barcelona

Paraules clau: espai públic, convivència, civisme

Aquest article recull els resultats principals d’un estudi 

sobre l’aplicació de l’anomenada “Ordenança de mesures 

per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai 

públic de Barcelona”3, més coneguda com a “Ordenança 

de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de 

l’Ajuntament de Barcelona. L’OC és una norma de caràcter 

administratiu que pretén “fer front a les noves situacions i 

circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència” 

i “evitar totes aquelles conductes que puguin pertorbar la 

convivència i minimitzar els comportaments incívics que 

conducta, així com les infraccions, les sancions i algunes 

D’una banda, els objectius de la recerca eren conèixer  

el funcionament de l’OC segons els operadors encarregats 

de posar-la en pràctica i, de l’altra, explorar els efectes 

de la norma sobre persones en situació de vulnerabilitat, 

aspectes relatius a l’aplicació de la norma valorats com a 

estigmatitzadors o divergents en relació amb  

els estàndards de drets humans. 
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1. Apunts teòrics: espai públic, convivència i dret  

a la ciutat. 

Al voltant de l’any 2005, la proclamació del civisme com a 
valor rector i ideal normatiu de la vida en comú a la ciutat 
de Barcelona va fonamentar la proposta d’establir un 
marc regulador dels usos i les interaccions a l’espai públic, 
compartit pel conjunt de la ciutadania (OSPDH, 2008).  
A la base d’aquesta proposta, hi havia la  
constatació que la vida pública que té lloc als carrers i 
les places no només es regeix per l’harmonia i la relació 

manera recurrent i particularment notòria, per la tensió i el 

practicar i necessitar l’espai a la ciutat. La lògica del 
civisme funciona, doncs, com un dispositiu de regulació 
de la vida en comú a l’espai públic amb l’assumpció 

característics.

Lefebvre (1968) va destacar la centralitat de la tensió entre 
segments de població en contextos socials heterogenis a 

no com una ruptura anòmala de l’equilibri urbà, sinó com 

gran obra col·lectiva. En aquesta mateixa línia, autors com 
David Harvey (2003) o Don Mitchell (2003) han assenyalat 

eina per promoure processos radicals de transformació 
social, capaços de fomentar lògiques d’autonomia 

pràctiques concretes de l’espai públic per part de col·lectius 
en situació de vulnerabilitat o amb lògiques de vida no 
normatives. 

controvèrsies més notòries entorn de la promoció del 
civisme i la censura de l’incivisme com a dispositiu de 
regulació del comportament en espais públics, relativa 

a problemes en si mateixos o com a indicadors de 
problemàtiques socials més profundes. En el primer 

enfrontaments puntuals derivats de la simultaneïtat 
d’usos diferents de l’espai públic que generen molèsties 
a alguna de les parts implicades quan aquestes parts 
estan en condicions d’igualtat i de lliure elecció de la 
conducta (per exemple, patinar en una plaça i ensopegar 

impliquen tensions relacionades amb pràctiques dutes a 
terme per persones en situació de vulnerabilitat (jurídica, 
economicolaboral, social o material) que utilitzen l’espai 
públic com a mitjà de subsistència, i el marge de llibertat 

d’alternatives raonables disponibles (per exemple, dormir 
en un banc perquè no es té accés a un habitatge, o vendre 
informalment productes al carrer en no tenir permisos de 
residència i de treball). En termes conceptuals, parlem de 

, en el primer cas, i de 
desigualtat, en el segon cas (Di Masso, Dixon i Pol, 2011). La 
seva diferenciació en els processos de regulació del civisme 
a l’espai públic és central per evitar la sobrepenalització, 

col·lectius en situació de vulnerabilitat o amb concepcions 
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no normatives del que és legítim fer a l’espai públic. 

política de l’exclusió. Així, allò que està bé o malament 
fer a l’espai públic des de la lògica del “bon ciutadà” (és a 
dir, des de la lògica del civisme), difícilment serà valorable 
en els mateixos termes per col·lectius considerats des 
de l’imaginari hegemònic més com a problemes per a 
la ciutadania que com a part de la ciutadania (Staeheli 
i Thompson, 1997). Per tant, per ser “(in)cívic” o “(in)
cívica”, cal tenir garantit el dret a la ciutat i el privilegi 
de la inclusió: no són igualment exigibles certs deures 
cívics envers la comunitat a les persones que tenen privat 
o disminuït l’accés, en condicions d’igualtat, al dret cívic 
fonamental de pertànyer legítimament a aquesta comunitat 
que exigeix civisme.

convivència a l’espai públic que remeten a la problemàtica 
del civisme acostumen a girar entorn d’usos de l’espai 
percebuts com a inadequats, pràctiques valorades com a 
impròpies en públic, ocupacions de l’espai públic jutjades 
com a inacceptables, actituds considerades irrespectuoses 
i formes de control espacial concebudes com a 
inadmissibles (Burte, 2003). En totes aquestes situacions, 
el dispositiu del civisme intervé des de la defensa i la 
promoció d’un estàndard normatiu orientat a redreçar 

convivència, que permeti establir, delimitar, normalitzar 
i fer complir les fronteres del comportament (in)correcte, 
(in)admissible, (im)propi i (il·)legítim a l’espai públic, i que 

comú ciutadà sobre la base d’uns preceptes aparentment 
comuns.

La representació social del civisme, en el cas de Barcelona, 
ha anat lligada estretament als diversos contextos 
que han marcat la construcció social progressiva del 
problema de l’incivisme en els darrers quinze anys, des 
de la voluntat institucional inicial de sensibilitzar la 
ciutadania sobre les molèsties provocades pel soroll, la 
brutícia i l’ocupació de la via pública (Pla de promoció del 
civisme, 2003-2006), seguida de l’aprovació i l’aplicació 
de l’Ordenança de convivència (gener del 2006), com 
a eina sancionadora d’una multiplicitat de conductes 

l’aplicació de la norma esmentada en els darrers anys. En 
aquest procés de construcció social de l’incivisme, que va 
des de la pràctica inexistència del concepte en l’opinió 

van intervenir els mitjans de comunicació i les campanyes 
institucionals, així com els circuits de comunicació 
quotidiana i, des del rerefons cultural, un imaginari jurídic 
emparentat genealògicament amb normatives reguladores 
anteriors i fermament arrelades en concepcions punitives 
i higienistes de l’espai públic (vegeu la 
maleantes del 1933 o la 
rehabilitación social del 1970). 

com la gestió quotidiana del fet de viure en comú (Amin, 
2006) i es pot distingir entre un civisme proper (proximal) 
i un civisme difús (Fyfe, Bannister i Kearns, 2006). En el 
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correcta, amb pulcritud i en absència de males formes, 
una concepció propera al que John Dixon, Mark Levine i 
Rob McAuley (2006) han anomenat el decòrum moral. En 
el segon cas, s’admet que els paràmetres amb els quals es 
jutja quelcom com a correcte-moral o incorrecte-immoral 
són relatius a subcultures grupals i factors estructurals 
diferents, de manera que es concep el civisme difús com 
l’actitud de considerar els efectes de les nostres accions 
sobre l’altre i tenir cura dels espais que compartim amb 
l’altre, independentment de la presència de l’altre en 
aquells espais en el mateix moment (Fyfe et al., 2006: 855). 
Des d’aquesta perspectiva, el civisme “difús” assumeix que 
la regulació del propi comportament no està condicionada 
per la presència física d’altres persones amb les quals 
coordinar-se in situ sinó que implica una disposició 
personal a actuar a l’espai públic de forma respectuosa i 
disciplinada de manera general i autoregulada. 

Des d’una òptica diferent, Richard Boyd (2006) distingeix 
entre un civisme amb connotacions formals i un civisme 
amb connotacions substancials. El civisme formal inclou 
les manifestacions d’actituds i conductes relatives a les 
bones maneres, la cortesia, el respecte i les formalitats de 
la interacció quotidiana cara a cara, mentre que el civisme 
substancial es relaciona amb la pertinença a una comunitat 
política des de la qual es poden practicar, exigir i demanar 

esmentats anteriorment, en habilitar un espai no habitual 
en l’imaginari del civisme per considerar les manifestacions 
urbanes cíviques i alhora disruptives de l’ordre públic 
normalitzat.

En l’àmbit de l’Estat espanyol, Carolina Galais (2010) ha 
proposat una distinció entre el civisme passiu i el civisme 
actiu. Pel que fa al primer, considera que es tracta del 
conjunt de pràctiques i actituds respectuoses, és a dir, 
que no s’ingereixen en l’espai privat dels altres ciutadans 
i que no empitjoren la convivència [...]. Des d’aquest 
punt de vista, un ciutadà cívic no pertorba el descans del 
veïnatge ni la seva comoditat, però tampoc és necessari 
que faci un gran esforç per millorar-los (Galais, 2010: 25). 
En general, segons l’autora, el civisme passiu es relaciona 
amb conductes de soroll, brutícia, vandalisme i seguretat. 
D’altra banda, el civisme actiu recull les pràctiques i 
actituds que ajuden a millorar la convivència, la cohesió 
social i l’autonomia democràtica de les comunitats, de 
manera que la ciutadania cívica activa no només s’absté 
de fer coses que puguin perjudicar els altres, sinó que 
porta a terme accions per intentar millorar les relacions 
entre les persones i l’entorn (Galais, 2010: 26). Així, Galais 
vincula el civisme passiu amb els drets envers la comunitat 
i amb una concepció negativa de la llibertat basada en el 
respecte als límits de la llibertat de l’altra persona (per 
exemple, a descansar i no patir molèsties pel soroll que ve 
de la plaça). El civisme actiu, d’altra banda, es relaciona 
amb els deures i amb una concepció positiva de la llibertat 
basada en exercir-la cap a l’altre i amb l’altre (per exemple, 
implicar-se activament en una campanya comunitària per 
la reducció del soroll). De manera conseqüent, aquesta 
conceptualització desemboca en el plantejament d’una 
estratègia integral d’abordatge del civisme, orientada  
tant a garantir el civisme passiu (seguretat, respecte, 
tolerància i empatia) com a promoure activament la 
implicació en la comunitat per la cohesió i a través de la 
participació activa.
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Tot i les conceptualitzacions anteriors, el civisme i la bona 
convivència no s’invoquen i es promouen mai en abstracte 
sinó en el context de polítiques àmplies de ciutat i, més 

de l’espai públic.

En el context de la ciutat, cal tenir en compte que l’evolució 
dels usos i de la regulació de la convivència a l’espai públic 

urbanístic i cultural. En el cas concret de Barcelona, 

la immigració, amb procedències i quantitats canviants, les 
transformacions urbanístiques orientades a atraure capital 
privat (immobiliari i d’empreses del sector tecnològic) 
o la promoció de festivals, congressos i espectacles de 
consum de masses, entre altres vectors estructurals de 
transformació urbana, han implicat un canvi progressiu en 

l’espai compartit de la ciutat. En els darrers anys, aquests 
factors han intervingut fortament en l’estructura de l’espai 
urbà privat i públic de Barcelona i en la seva composició 

acumulació de capital propis de la ciutat postfordista 
(Groth i Corijn, 2005), basats en la competitivitat entre 
ciutats, l’explotació de les rendes monopolistes del sòl urbà, 
la tematització “urbanicida” de l’espai públic i del carrer 
(Harvey i Smith, 2005) i l’economia d’imatges i signes 
(Degen, 2008). Aquest plantejament ha desencadenat, com 
s’ha argumentat amb vehemència (Balibrea, 2004; Degen, 
2008; Delgado, 2007), la conversió progressiva de Barcelona 

en una “ciutat-marca” on les necessitats socials han anat 
per darrere de les demandes del mercat global, una ciutat 
caracteritzada pel desallotjament massiu de veïns, la 

l’increment dels nivells de misèria i exclusió, les batudes 
policials contra immigrants indocumentats i la repressió 
contra els ingovernables (Delgado, 2007: 14).

Amb més o menys èmfasi crític en les conseqüències 
negatives del controvertit “model Barcelona” en la seva 
fase postfordista d’acumulació per despossessió (Harvey, 
2004), el dispositiu del civisme s’ha implantat i s’ha 
desenvolupat com un engranatge més en aquesta lògica 
de ciutat. La regulació de l’espai públic a través de l’OC 
ha posat a prova un ideal normatiu segons el qual l’espai 
públic és de tothom i per a tothom i no és de ningú, un 
ideal normatiu que a la pràctica es mostra contradictori, 
com s’ha assenyalat diverses vegades (Mitchell, 1995; 

l’incivisme mobilitzen quatre grans tensions ideològiques 
intrínseques a l’espai públic que problematitzen les 
característiques bàsiques de l’ideal normatiu (vegeu Di 
Masso, 2015; Di Masso, Berroeta i Vidal, 2017):

• Ideal d’accessibilitat universal. El sentit comú 
sosté que l’espai públic és de tothom i que no hi ha 
restriccions d’accés; a la pràctica, però, hi ha persones 
i col·lectius que no tenen possibilitat d’accedir-hi en 
condicions d’igualtat, a causa de les característiques 
arquitectòniques o del mobiliari urbà de l’espai o pel fet 
que són controlades, dispersades o expulsades. Aquesta 
circumstància assenyala una tensió entre la inclusió i 
l’exclusió en un espai públic paradoxalment refractari 
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a l’accés de determinades persones com a públics 

l’espai imaginari de la màxima inclusió i la integració 
social universal, sinó com l’espai pràctic de màxima 

socialment acceptades.

• Ideal de llibertat d’ús. És una creença normalitzada 
que l’espai públic és un espai de llibertat, on la 
ciutadania bàsicament pot satisfer els seus desitjos de 

convivència impliquen atribucions d’ingerència en la 
llibertat pròpia i en el dret a utilitzar l’espai públic i a 
gaudir-ne sense molèsties, tant de col·lectius en situació 
de diversitat com en situació de desigualtat. A aquest 
efecte, l’espai públic no funciona tant com un espai 
de promoció activa de la llibertat, sinó com un espai 
regulat de limitació contínua de la llibertat. Allò que 

tensió constant, i d’intensitat variable entre  la llibertat 
i el control. 

• Ideal d’apropiació espontània. Més enllà dels límits 
a la llibertat mitjançant diverses formes de control, 
de l’espai públic es predica, també, que és públic 
perquè se’n poden fer usos més o menys espontanis 
i no previstos. A la pràctica, però, l’espontaneïtat 
en l’apropiació de l’espai públic es limita a una 
acceptabilitat dins els protocols institucionals de 
permissivitat, sobre la base de la sol·licitud de permisos, 
del criteri dels agents policials encarregats d’aplicar 
les normatives de regulació de l’espai públic, o de 
les actuacions institucionals en resposta a queixes 

l’espai públic no genera controvèrsia si, paradoxalment, 

aquest no hi intervé directament, està mitjançada per la 
rendibilitat en el mercat (pràctiques que reprodueixen 
els circuits del capital). Les formes espontànies i no 
previstes de l’espai públic paral·leles o contràries a 

un solar municipal, moure o construir mobiliari urbà 
o vendre productes informalment) estan sotmeses a 
un control addicional. Aquesta circumstància posa de 
manifest una tensió entre ordre i desordre social, el tercer 
eix ideològic propi de l’espai públic que expressa un 

hegemònicament a l’ordre “nòmic” i les formes 
autogestionades de fer ciutat associades, des del marc 
ideològic dominant, al desordre “anòmic”.

• Ideal d’espai ciutadà. Habitualment, l’espai públic és 
considerat com l’arena natural per a l’exercici de la 
ciutadania: l’entorn on la ciutadania “es fa” en el dia a 
dia i “es fa visible” de manera quotidiana o en festivitats 
i protestes multitudinàries. El funcionament habitual 
de l’espai públic, però, ens mostra que hi ha persones 
i col·lectius que són objecte de vigilància i control per 
la seva condició (edat, comportament, procedència, 

Painter i Chris Philo (1995), alguna cosa va malament 
en l’àmbit de la ciutadania si hi ha gent que, sense 
haver comès cap delicte o activitat il·legítima, no pot 
estar tranquil·la a l’espai públic. De facto, aleshores, el 
funcionament de l’espai públic estableix una jerarquia 
en el dret a la ciutat, de manera que els “sospitosos 
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habituals” reben menys respecte, reconeixement, 
acceptació i tranquil·litat a l’espai públic que les 
persones considerades ciutadanes comunes i membres 
acceptats de la categoria dels públics legítims (Crawford, 
1995). En línia amb la tensió entre inclusió i exclusió 
social, el que caracteritza l’espai públic no és tant la idea 
de ser el territori ciutadà per antonomàsia, que el fet 
pràctic de reproduir lògiques de privilegi i subalternitat 
en el camp internament diferenciat i contestat de la 
ciutadania i del dret a la ciutat.

Per acabar aquest marc teòric, es fa esment del dret a la 
ciutat, un concepte que connecta les polítiques de l’espai 
públic amb els designis normatius de l’ideal democràtic. 
Si l’espai públic és l’espai natural de la ciutadania, i la 
ciutadania, en la tradició lliberal moderna, és la condició 
de pertinença legítima a una comunitat política de 
drets, entendrem que el dret a la ciutat i el dret a l’espai 
públic són requisits indispensables per a l’exercici de la 
ciutadania. 

No obstant això, en línia amb la problematització de 
l’espai públic normatiu comentada abans, moltes vegades 
el concepte de ciutadania també funciona com una mena 
de fetitxe ideològic, el “ciutadanisme” (Delgado, 2016), 

privilegiats i contrapúblics subordinats jeràrquicament en 
el si d’una comunitat ciutadana diferenciada i contestada 

a la ciutat, com altres drets, pot actuar en el discurs com 
un recurs que legitima actuacions excloents. Tanmateix, el 
dret a la ciutat també es pot emprar com a horitzó polític 

per superar desigualtats que caracteritzen la realitat 
pràctica de molts col·lectius, com un llenguatge comú, amb 
una forta càrrega legitimadora, útil per organitzar formes 
de reivindicació i de lluita política en nom del discurs 
incontestable dels drets (Mitchell, 2003).

La Carta europea de salvaguarda dels drets humans a 
la ciutat, sorgida del Compromís de Barcelona (1998) i 
aprovada l’any 2000 a Saint-Denis, suposa el reconeixement 
normatiu del dret a la ciutat i la seva exigibilitat a les 
autoritats signatàries. En concret, a l’article 1 reconeix 
la ciutat com l’espai col·lectiu que pertany a tots els seus 
habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per 
a la seva realització política, social i ecològica, cosa que 
comporta assumir també deures de solidaritat. Així mateix, 
estableix que les autoritats municipals fomenten, amb tots 
els mitjans de què disposen, el respecte de la dignitat de 
tots i la qualitat de vida dels seus habitants.    

En el marc de la promoció del civisme, el dret a la ciutat 
pot ser un element important per superar processos que 
reprodueixin l’exclusió i sobrepenalitzin la desigualtat. 
El dret a la ciutat es pot entendre no només com el 
dret a participar en les propostes i les possibilitats que 
ofereix la ciutat i a trobar-hi un espai, sinó bàsicament 
com el dret a reivindicar i a fer-se un espai en la ciutat 
per contribuir a transformar-la i per fer una apropiació 
emancipatòria de la condició ciutadana (Harvey, 2003). 
Com dèiem a l’inici, aquesta concepció del dret a la ciutat 
entén l’espai públic no com un espai igualitari, sinó 

caracteritzat per la normalització de l’exclusió de certs 
col·lectius que pel respecte i la inclusió d’aquests col·lectius 
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(Staeheli i Mitchell, 2008). Aquesta concepció sosté que, 
històricament, l’espai públic s’ha caracteritzat per alguna 
forma d’exclusió de col·lectius “incòmodes” (bàrbars, 
estrangers, pidolaires, rodamons, treballadores sexuals, 
etcètera), i que el que torna autènticament públic l’espai 
públic és la utilització, l’apropiació i la transformació 
directa que en fan els col·lectius desavantatjats per 
visibilitzar la seva situació, aconseguir reconeixement i 

la justícia social. En conseqüència, la qüestió del civisme 
va lligada íntimament a la regulació de les possibilitats 
pràctiques d’exercir, defensar i reclamar el dret a la 
ciutat, entès en sentit fort com el dret a l’ús i l’apropiació 
emancipatoris de l’espai públic. Aquesta regulació no és 
mai neutral sinó que implica sempre una política simbòlica 

delimiten la pertinença a la categoria de la ciutadania i dels 
públics i usos legítims.

2. Metodologia de l’estudi

Els indicadors que ens ofereixen els informes de seguiment 
de l’aplicació de l’OC aporten una gran quantitat de dades 
sobre les percepcions de l’estat de la ciutat, les incidències, 
les queixes i les demandes de la ciutadania, així com sobre 
les intervencions i les activitats dels operadors municipals 
a l’espai públic des de l’àmbit de la intervenció social, 
l’àmbit de la neteja i el manteniment i l’àmbit policial. 
Aquests indicadors són útils per avaluar l’actuació dels 

les conseqüències de l’aplicació de la normativa sobre 
l’estat de la convivència o el seu impacte sobre els drets 
fonamentals de les persones sancionades. Per aquest 
motiu, a l’estudi que es presenta s’han analitzat, d’una 

banda, les dades secundàries produïdes pels operadors 
municipals respecte a l’aplicació directa de l’OC (nombre 
i distribució d’infraccions denunciades per la Guàrdia 
Urbana i multes tramitades per l’Institut Municipal 
d’Hisenda). D’altra banda, s’ha fet una aproximació 
empírica de camp per reunir les veus principals i més 
variades entorn de l’OC com a eina de regulació de la 
convivència a l’espai públic.

El treball de camp ha tingut per objectiu recollir informació 

valoracions del funcionament de l’OC per part dels agents 
principals implicats en la seva aplicació. En aquest context, 
el marc metodològic adoptat ha estat el propi de la recerca 
qualitativa en perspectiva epistemològica interpretativa 
(Silverman, 2005). Des d’aquesta lògica, el tipus de 

tant, s’ha orientat a produir un marc de comprensió de 
casos concrets i fenòmens situats en un lloc i un moment 
determinats, no necessàriament vàlids ni generalitzables a 
altres casos, contextos i moments. 

El mostreig ha estat propositiu o intencional per a casos 
crítics (Flick, 2006); és a dir, s’han escollit les persones 

que s’indaguen en la recerca o que són particularment 
rellevants per al funcionament d’un programa o intervenció 
(l’OC, en aquest cas).

L’estudi ha tingut una dimensió sincrònica (saber què 
passa a dia d’avui amb el funcionament de l’OC) i 
sobretot diacrònica (saber com ha funcionat en els deu 
anys d’aplicació). El grup de persones participants, 
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doncs, inclou tant les afectades habitualment per l’OC, 
o particularment sensibles al fet que les afecti, com les 
entitats, les organitzacions, les persones responsables 
i els operadors municipals que, d’acord amb el seu rol 
professional, poden aportar aquesta informació amb una 
perspectiva temporal.

El treball de camp ha estat dut a terme entre els mesos 
de setembre i desembre del 2016, per un equip integrat 
per cinc investigadores i investigadors (Cristina Pradillo, 
Pau Canals, Adrián Guerrero, Andrés Di Masso i Cristina 
Fernández) amb experiència prèvia en la realització 
d’entrevistes qualitatives. En concret, s’han fet 18 

entrevistes individuals semiestructurades, 14 entrevistes 
grupals semiestructurades i 3 sessions d’observació 
participant, que en conjunt han sumat un total de 60 
persones amb els rols, càrrecs o en les situacions següents 
que es mostren a les taules 1 i 2. 

El material empíric recollit a partir de les entrevistes i les 
observacions participants ha estat transcrit íntegrament, 

temàtica (Braun & Clarke, 2006, 2013). Això ens ha permès 
elaborar una síntesi temàtica que recull els eixos de sentit 
principals que estructuren el conjunt dels relats obtinguts 
en relació amb el tema de la recerca. 

Col·lectius afectables 
per l’OC en situació de 
desigualtat social

 

Col·lectius afectables 
per l’OC en situacions 
de diversitat social

Tipus de participant Àmbit i participant

Sensellarisme
2 persones sense llar. 
1 persona d’Arrels Fundació (atenció a persones sense llar).

Venda ambulant
4 persones que es dediquen a la venda ambulant (2 llauners

Recol·lecció informal de ferralla
2 persones que es dediquen a la recol·lecció de ferralla (una és representant del col·lectiu africà).

Treball sexual
2 treballadores sexuals (Putas Indignadas).
1 persona de la Fundació Àmbit Prevenció - Equip Àmbit Dona (treball sexual).
1 persona del Lloc de la Dona - Germanes Oblates (programa “Dona i prostitució”).

1 persona de l’Associació per a la Defensa del Dret a la Nuesa (ADDAN). 

3 patinadors (skaters).

4 músics de carrer.

 Grups de joves en situació d’oci nocturn a l’espai públic.
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3. Resultats

Les percepcions i valoracions sobre el funcionament 
de l’OC s’agrupen en quatre grans àmbits temàtics de 
contingut:

a) L’evolució i els canvis en la dinàmica de l’espai públic 
al llarg dels darrers deu anys.

b) La naturalesa, el contingut i les funcions de l’OC com 
a lògica general de regulació de la convivència a l’espai 
públic.

c) L’aplicació de l’OC, és a dir, què succeeix a  
la pràctica quan es regula la convivència a través 
d’aquesta norma.

d) Els efectes i les conseqüències de l’aplicació  
de l’OC sobre els col·lectius afectables, així com  
les conseqüències més àmplies dels patrons 
normalitzats d’aplicació de l’OC sobre els usos reals  
de l’espai públic.

Responsables i 
càrrecs tècnics 
municipals

Professionals de 
l’àmbit de l’acció 
social a l’espai públic

Agents policials

Instruments de 
garantia de drets

Tipus de participant Àmbit i participant

 Responsables institucionals
4 gerents de districte (Gràcia, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris).
2 persones de la Direcció de Prevenció i Seguretat.
1 persona de la Direcció de Cicles de Vida, Feminismes i LGTBI.

2 persones de l’Institut Municipal d’Hisenda.

 Tècniques de prevenció i extècniques de convivència dels districtes
8 tècniques de prevenció de districtes (Ciutat Vella, Gràcia, les Corts, Horta-Guinardó, l’Eixample, Nou Barris,  
Sants-Montjuïc i Sant Martí).

3 tècniques de civisme i convivència de districte en el període del Pla de promoció del civisme i un any després  
(2003-2007).

1 persona del Servei d’Inserció Social (SIS).

4 agents o promotors cívics (Gràcia).

 5 educadors de carrer (Zona Nord, Nou Barris, el Carmel i centre de la Meridiana).

2 persones de la Unitat Territorial de Guàrdia Urbana de Ciutat Vella.

1 persona de l’Institut Infància i Adolescència.
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La realitat social i l’espai públic sobre els quals es va 

i continuen canviant a causa de les transformacions 

de percepció de la ciutadania sobre les problemàtiques 
principals de Barcelona. D’acord amb els resultats de 
l’Enquesta de serveis municipals de l’Ajuntament de 
Barcelona, si bé l’any 2006 el problema més greu de la 
ciutat per a un nombre important de persones enquestades 
era la inseguretat, seguida de la neteja i els problemes 
associats amb la immigració, l’any 2016 la problemàtica 
més comuna va ser l’atur i les condicions de treball, seguida 
en segon lloc dels problemes generats pel turisme i els 
derivats del trànsit o la circulació.

No només han canviat les preocupacions de la ciutadania, 
sinó també les dinàmiques de l’espai públic. En concret, 
des dels diversos sectors entrevistats s’esmenta que els 

veure amb els sorolls, les bicicletes i la tinença d’animals 
domèstics, el turisme massiu —sobretot en determinades 
zones de la ciutat—, els xocs culturals i generacionals entre 
població autòctona i migrant en determinats barris, i el 
model d’oci nocturn, entre altres. També s’han produït 
canvis relacionats amb la crisi econòmica que han derivat 
en problemàtiques “de convivència” d’origen social (nous 

furgonetes, nous assentaments, increment del volum 
de la venda ambulant, disminució de la clientela de les 
treballadores sexuals, etcètera). 

En conjunt, hi ha consens sobre l’existència de divergències 
importants entre allò que està regulat i les realitats que 

L’OC és una norma administrativa d’àmbit municipal 
que inclou una gran varietat de comportaments que, 
aparentment, tenen poc en comú, a banda de la seva 

atemptats contra la dignitat de les persones; la degradació 

l’ús inadequat de jocs a l’espai públic; les conductes a 
l’espai públic que adoptin formes de mendicitat o que 
suposin la utilització de l’espai públic per oferir i sol·licitar 

el consum de begudes alcohòliques; el comerç ambulant 
no autoritzat; les activitats i la prestació de serveis no 
autoritzades; l’ús impropi de l’espai públic; les actituds 
vandàliques en l’ús del mobiliari urbà; el deteriorament de 
l’espai urbà, i altres conductes en zones naturals i espais 
verds; la contaminació acústica, i el nudisme o quasi 
nudisme. En aquesta llista, hi trobem des de fenòmens fruit 

passant per conductes vinculades a uns usos determinats 

preveu una multa per un import determinat. 

Pel que fa a les funcions de la norma, els relats dels 
participants de la recerca varien depenent de la relació 
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dels operadors amb l’OC. Des de l’àmbit policial es posa 
en relleu la necessitat que hi hagi una normativa per 
regular l’espai públic que permeti denunciar i intervenir 
cautelarment determinats objectes, mentre que des de 
l’àmbit socioeducatiu es valora positivament l’OC com a 
marc per delimitar els drets i els deures de la ciutadania. 
Tanmateix, de manera generalitzada, es qüestiona la 

regulador de la convivència a l’espai públic.

Des dels diversos sectors que s’han entrevistat també es 
considera, de manera consensuada, que cal augmentar la 
sensibilitat envers situacions de vulnerabilitat, de manera 
que rebin un tracte clarament diferenciat respecte a les 
conductes vinculades a la diversitat i a l’oci; que no se 
sobrepenalitzi les persones, o que directament aquestes 
situacions no s’incloguin a l’OC. 

Pel que fa al contingut de la norma, es posa en relleu que 
l’OC utilitza conceptes o expressions de concreció difícil, 
que poden vulnerar el principi de seguretat jurídica per 
la indeterminació a l’hora de descriure les conductes 

molèsties per a la convivència que suposen algunes 

ha fet, aproximadament, 102.855 denúncies a l’any (l’any 

d’aquestes denúncies ha tingut lloc a Ciutat Vella. Després, 

els districtes que han acumulat més denúncies han estat 
Sant Martí (12%) i l’Eixample (10%), seguits de Sants-
Montjuïc (7%) i Gràcia (7%). A la resta de districtes (les 
Corts, Sarrià - Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris 
i Sant Andreu), la xifra no ha arribat al 3% del total de 
denúncies del conjunt de la ciutat (Gerència de Seguretat 

mostra la distribució, segons els capítols de l’ordenança, 
de la mitjana de les infraccions denunciades entre els anys 
2006 i 2016.
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Durant els deu anys d’aplicació de l’OC analitzats, la 
distribució de les denúncies per capítols ha estat molt 
desigual. En concret, el capítol 8 sobre comerç ambulant 
no autoritzat d’aliments, begudes i altres productes, que 
inclou tant la venda i la facilitació com la compra d’aquests 
productes, ha estat el motiu principal de denúncia (50%) 
amb diferència, seguit del consum de begudes alcohòliques 

per penjar pancartes, cartells o distribuir fullets, així com 
la contaminació acústica també han estat motiu de multes 
freqüents per l’OC (5% cadascun), mentre que el conjunt 
dels set capítols restants de la norma han suposat una 
mitjana del 9% de les denúncies. 

L’aplicació de les polítiques de civisme no ha estat igual al 
llarg del temps. Si prenem com a referència les infraccions 
denunciades durant els darrers anys (2015 i 2016) en el 
conjunt de la ciutat, trobem que les denúncies per venda 
ambulant i consum de begudes alcohòliques han anant en 

la contaminació acústica van mantenir proporcions similars 
a les dels anys anteriors, en canvi les denúncies pel capítol 
2 relatiu a la degradació visual de l’entorn urbà (pancartes, 

2015 i 2016, més del 95% del total de denúncies va recaure 
sobre quatre dels dotze capítols de l’OC. 

També cal tenir en compte que el nombre més elevat 
de denúncies dels diversos anys ha estat interposat 
durant els mesos de maig, juliol, agost i setembre, per les 
unitats policials nocturnes. Aquestes dades ens permeten 

l’oci nocturn, que consisteix en el consum de begudes 

alcohòliques al carrer (especialment als barris més cèntrics 
de la ciutat i durant els mesos d’estiu), així com la venda 

aquesta activitat, ha concentrat gran part de l’activitat de la 
Guàrdia Urbana relativa a l’aplicació de l’OC. 

El treball policial sempre s’ha guiat per criteris selectius, ja 
que no pot ser d’una altra manera, a causa de la limitació de 
recursos i d’agents, la magnitud de l’ordenament jurídic i la 
multitud de situacions que poden tenir lloc (Reiner, 2010). 
Aquest fet implica la impossibilitat que la policia pugui fer 
front a totes les il·legalitats que tenen lloc en un territori, 

s’hagi d’actuar de manera discrecional i d’acord amb unes 

Navas (2007), preferentment la potestat discrecional 
s’aplica davant infraccions penals menors (faltes penals 
d’escassa entitat que tenen lloc en circumstàncies confuses 
o poc clares) i sobretot davant infraccions administratives, 
com les que contenen les ordenances municipals. Aquesta 

de la policia davant normes, procediments o situacions 
ambigües, evitar respostes automàtiques i escollir l’opció 
que més s’ajusti al compliment de la llei.

Per aquests motius, s’ha de tenir en compte que les xifres 
d’infraccions pels diversos capítols de l’OC, lluny de 

quins àmbits s’ha centrat l’activitat de la denúncia policial, 
els quals poden haver variat depenent de les prioritats 

actors entrevistats ens van relatar que al llarg del temps les 
actuacions policials han estat variades, pel que fa a actitud, 
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conducta, procediments i intensitat, i variables en el temps, 
segons els espais i segons els col·lectius i les situacions. 

D’acord amb les persones entrevistades, la gestió de l’espai 
públic que ha dut a terme la Guàrdia Urbana de Barcelona 
ha combinat estratègies policials diferents. Aquí s’inclouen 
des de les accions reactives clàssiques consistents a 
tractar de donar resposta, a posteriori, a les situacions 

comunitària, basades en la interrelació amb diversos agents 
socials, el veïnat inclòs (actituds de diàleg favorable, tracte 

prevenció. També hem trobat actuacions policials properes 
a estratègies de dispersió (Walby i Lippert, 2012), sovint 
basades en l’experiència i l’anàlisi tècnica de les situacions, 
dirigides a evitar l’acumulació, en determinades zones, 
de persones que puguin estar duent a terme conductes 
prohibides. Per exemple, ens referim a la presència 
dissuasiva en llocs estratègics i en moments determinats 
(hotspots), a Gràcia o Ciutat Vella, on la presència de cotxes 
de policia a les places evita que la gent s’hi concentri per 
beure al carrer, sense haver de presentar denúncies. Aquest 

l’espai públic, també s’ha detectat en casos de vulnerabilitat 
social i com a forma de control no directament sancionador, 
però sí sobrevulnerabilitzador, ja que impedeix formes 
de subsistència a l’espai públic sense oferir alternativa 
(treballadores sexuals, manters o sensesostre). Finalment, 
diversos relats exposen com, de vegades, grups de joves de 
barris perifèrics, skaters i venedors ambulants han estat 
multats en reiterades ocasions per conductes que, tot i que 
són sancionables, no molesten a ningú quan es produeixen 
(per exemple, música o jocs a la plaça). Aquesta estratègia, 

basada en el manteniment de l’ordre mitjançant actuacions 
contundents envers petits desordres provocats per 
determinats grups de risc, per evitar mals majors, ens pot 
recordar les estratègies conegudes com de tolerància zero.

A les entrevistes, alguns col·lectius afectats especialment 
per la regulació de l’OC, com ara treballadores sexuals 
i manters, denuncien haver patit abusos policials, 
humiliacions, tracte deshumanitzant i intimidació. En el 
cas de les treballadores sexuals, es manifesta una relació 
ambivalent amb la policia. D’una banda, s’expressen 
queixes per la repressió policial i la intimidació de la 
clientela; de l’altra, en demanen la presència per sentir-
se protegides. En el cas dels manters, les persones 
entrevistades relaten agressions consistents en pallisses, 
cops de porra, empentes contra la paret i persecucions, així 
com la sostracció (comís) de mercaderies i de diners.

S’han recollit casos de persones multades i no multades per 
la mateixa conducta en el mateix moment i el mateix espai, 
de multes incorrectes (per conductes no realitzades) i de 
sancions incongruents (per exemple, per beure al carrer en 
un context de festa major). La variabilitat de les actuacions 

de la norma com a la discrecionalitat policial necessària 

circumstàncies—, de vegades condueix a situacions 
percebudes com al marge de la normativa per les persones 
multades o en les quals els abusos policials queden en 
la impunitat; segons els relats dels venedors ambulants, 
“hacen lo que les da la gana y se van”. Aquestes situacions 
poden atemptar contra la seguretat jurídica de les persones 
i arribar a ser arbitràries o discriminatòries.
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La Guàrdia Urbana no és l’únic operador institucional que 
participa en la gestió de l’espai públic fent ús de l’OC. També 
trobem actuacions no punitives, més o menys resolutives 
depenent dels contextos i els tipus d’actuacions, portades a 
terme per agents cívics, educadors i educadores socials de 
carrer i equips de mediació. En concret, els educadors i les 
educadores de carrer utilitzen l’OC per treballar amb joves, a 
través de la conscienciació, el seguiment i l’acompanyament, 

per poder treballar els comportaments controvertits.

funcions diferents depenent dels territoris. Es critica que 
no transmeten autoritat i no s’estima oportú conferir-los 
tasques educatives, però són útils per dur a terme tasques 

la Sagrada Família) o bé com a cooperadors policials (per 
exemple, informant sobre conductes controvertides, llocs i 
dinàmiques). 

Una altra estratègia en la qual intervenen els operadors 
municipals per gestionar la convivència, juntament 
amb l’aplicació de l’OC, consisteix en la burocratització 
de l’espai públic, és a dir, en l’autorització per dur a 
terme unes activitats determinades en algunes zones 

d’aquestes actuacions són ambivalents. Algunes de les 
persones entrevistades tenen voluntat d’obtenir aquestes 
autoritzacions per utilitzar l’espai públic sense por de ser 
sancionades, però alhora hi ha una percepció de manca 
de claredat dels processos per obtenir-les (per al cas de 

tenen en compte els col·lectius implicats (com ara els 

skaters), i que aquests processos, tot i que no es valoren 
negativament, sovint són un pretext per perseguir d’una 
manera més contundent les conductes que en queden fora. 

convivència o les molèsties que es produeixen a l’espai 
públic és un factor molt important en la selecció de les 
conductes i els espais que seran objecte d’intervenció 
policial o social. Mitjançant les entrevistes, hem constatat 
que la delació i les queixes del veïnat o dels comerços 

districtes o l’Alcaldia directament—, sovint són el motor 
de les actuacions per gestionar l’espai públic. Les queixes 
ciutadanes relacionades amb la convivència, que arriben 
sobretot a través dels telèfons d’informació i atenció 
policials (092 i 112) serveixen, de manera recurrent, per 

demandes ciutadanes no estan relacionades directament 
amb les activitats de la policia, de vegades, si no actua, es 
generen noves queixes.

Pel que fa a la persona o al col·lectiu a qui s’aplica l’OC, hi 
ha situacions en les quals les persones, tant si estan d’acord 
com si no amb el motiu de la sanció, es conformen amb la 
denúncia i amb les seves conseqüències. D’altres, davant la 
denúncia policial tracten de mediar o fer d’interlocutores 
amb les forces de seguretat per evitar sancions, 

ha persones que, davant la sanció, la intervenció de béns o 
les agressions policials, adopten estratègies de resistència, 
tant físiques (per exemple, forcejaments amb la policia) 
com polítiques, mitjançant l’agrupació entre persones que 
es troben en la mateixa situació per fer-se visibles i tenir 
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capacitat d’interpel·lació institucional (com ara el Sindicat 
de Manters o els col·lectius de treballadores sexuals). 

L’efecte directe més comú de la denúncia d’una infracció de 
l’OC és la imposició d’una sanció, que sovint es tradueix en 
una multa econòmica. Tanmateix, els efectes de l’aplicació 
de l’OC no es queden aquí i sovint suposen un conjunt 
d’efectes jurídics i econòmics que poden fer augmentar la 
precarietat i la situació de vulnerabilitat de les persones 
sancionades i provocar-los impactes psicosocials 

usos de l’espai públic com a tal. 

A partir del moment en què una persona és denunciada per 
la Guàrdia Urbana, l’Ajuntament ha d’iniciar un expedient 
sancionador per tramitar el cobrament de la multa, d’acord 
amb el procediment corresponent (abreujat per a les 
infraccions lleus, i ordinari per a les greus i molt greus). 

Les multes no només afecten les persones directament 
sancionades sinó que, en el cas de la venda ambulant i del 
treball sexual, les multes sobre la clientela repercuteixen 
directament en la possibilitat d’obtenir ingressos de les 
persones, que sovint estan en situació de vulnerabilitat.  
Per tant, poden suposar un increment de la seva precarietat 
econòmica, i, en el cas del treball sexual, que les dones 
s’exposin a situacions de més risc per compensar les 

Els imports de les multes sovint són percebuts com a 
excessius tant per les persones sancionades com pels 

operadors municipals. Tot i que l’OC (article 88) preveu 
uns criteris, per graduar les sancions, relacionats amb 
la gravetat de la infracció, l’existència d’intencionalitat, 
la naturalesa dels perjudicis causats, la reincidència, la 
capacitat econòmica de la persona infractora, etcètera, s’ha 
constatat que, a la pràctica, aquests criteris no s’apliquen 

automàtics que deixen molt poc marge per constatar 

o els perjudicis causats per la conducta infractora. 
Aquestes circumstàncies són contràries al principi de 
proporcionalitat. 

L’import elevat de les sancions implica que hi hagi persones 
que es plantegin no pagar-les i, com va apuntar la Síndica 

la qual està obrint una gran quantitat de processos 
sancionadors a fons perdut. La tramitació de multes de 
convivència suposa a l’Ajuntament de Barcelona uns costos 

etcètera), que en la majoria dels casos no reverteix en 
el pagament de la sanció. Dels expedients tramitats que 

acabin sent cobrats per l’Ajuntament. Per exemple, entre 
els anys 2012 i 2015 el percentatge de sancions pagades es 
va situar entre el 39%, l’any 2013, i el 30%, l’any 2014. El 
percentatge d’impagament és especialment alt respecte 
d’algunes infraccions, com ara la venda ambulant, que, 
com s’ha vist abans, representa més del 50% del total 
de denúncies per l’OC i, en general, en les que estan 
relacionades amb l’exclusió social i amb situacions de 
vulnerabilitat. 
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efectes sobre les persones. Per a persones en situació 
de vulnerabilitat econòmica, pot suposar una sèrie de 
desavantatges afegits, com ara la impossibilitat d’accedir 
a ajudes econòmiques, pel fet de tenir deutes amb 
l’Administració, o desincentivar la inserció laboral, en 
cas de joves multats en ocasions reiterades o per imports 
elevats i que temen que se’ls embargui el sou. 

D’altra banda, cal tenir en compte que no es multa totes 
les persones denunciades. De vegades, algunes denúncies 
no s’arriben a tramitar, per exemple, per defectes de forma, 
per manca de dades per poder iniciar el procediment o pel 
fet que la persona infractora sigui estrangera no resident. 
Quan es parla d’estrangers no residents, cal pensar en 
turistes i no en persones migrants (aquestes darreres, 
tant si tenen permís de residència com si no, acostumen a 
residir en un domicili a la ciutat o als voltants). Atès que 

si la persona no paga la multa en el moment de lliurar-li 

d’iniciar el procediment. Els anys 2013, 2014 i 2015, el 
nombre de multes de convivència imposades a persones 
estrangeres no residents no va representar un nombre 
gaire elevat del total de denúncies (el 3%, el 5% i el 6%, 
respectivament), però aquestes xifres han anat en augment 
(Institut Municipal d’Hisenda). 

També hi ha la possibilitat que les multes se substitueixin 

sancions es poden substituir. La limitació de la tipologia de 
sancions substituïbles —per exemple, per venda ambulant, 

que suposen al voltant del 50% del total de denúncies, no 

el personal tècnic que les ha de dur a terme (sobretot per 
contactar amb les persones sancionades), implica que, en 
conjunt, la xifra de substitució de sancions per mesures en 

anys. Per exemple, durant l’any 2015, de les 294 peticions de 
substitució als deu districtes de Barcelona, se’n van portar 
a terme només el 0,12%. Així mateix, com expressen les 
tècniques de prevenció dels districtes, que s’encarreguen 
de dur a terme les mesures substitutòries, la gestió actual 

educativa, per les dilacions en tramitar-se, el nombre d’hores 
de les accions, les possibilitats educatives, l’estigmatització 
de les mesures, etcètera. La potencialitat d’aquest tipus de 
mesures en termes de foment i promoció de la convivència, 
així com la possibilitat de reduir l’impacte econòmic de les 
sancions són factors que veuen de manera molt positiva 
tant persones sancionades com educadors i educadores de 
carrer. Tot i que, d’acord amb la naturalesa de les mesures en 

més rellevant per optar per la substitució, a la pràctica ho és. 
Per a les entitats que treballen amb persones en situació de 
vulnerabilitat social, la qüestió no està tan clara. Les entitats 
que donen suport a les treballadores sexuals consideren que 
es tracta de mesures totalment fora de lloc, absurdes per un 
error de concepte, ja que no té sentit que si una persona ha 
estat multada per ser pobre, se li faci complir una mesura 
per canviar la seva actitud incívica. En el cas de les persones 
sense llar, no hi ha consens.

necessàriament s’acabi imposant una multa, ja que hi ha 
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la possibilitat que s’aturi el procediment sancionador. 
En diversos relats sobre multes desproporcionades, 
acumulació de sancions sobre una mateixa persona o la 
sanció de persones en situacions de vulnerabilitat, es 
comenta que, quan s’elabora un informe social o quan 
ha intervingut la Síndica de Greuges per denunciar la 
situació, sovint aquestes multes acaben sent anul·lades 
per la mateixa Administració municipal. No obstant 
això, si bé l’anul·lació d’aquestes multes alleuja 
les conseqüències negatives que puguin suposar, 
especialment per a persones en situació de vulnerabilitat 
(embargaments, negació d’ajudes socials, etcètera), el 
fet que la persona multada hagi de tenir alguna mena de 
contacte amb l’Administració perquè aquesta “li perdoni” 
la sanció pot suposar un tracte discriminatori i implica 
una manca de seguretat jurídica.

L’OC també preveu les anomenades intervencions 

, que, juntament amb algunes mesures socials, 
freqüentment consisteixen en la possibilitat de retirar 
i intervenir cautelarment els materials o els mitjans 
emprats en les conductes infractores i “comissar els estris 
i el gènere objecte de la infracció o que serviren, directa o 
indirectament, per a la seva comissió, així com els diners, 
fruits o productes obtinguts amb l’activitat infractora” 
(article 101). Aquesta previsió legal implica que la policia 
hagi de fer una presumpció jurídicament molt qüestionable, 
com és el fet d’interpretar si els diners que porta a sobre 
la persona han estat fruit de l’activitat prohibida o no. Les 
persones que es dediquen a la venda ambulant, a fer música 
al carrer o al treball sexual han relatat que de vegades els 
agents policials els han intervingut les mercaderies, els 
instruments musicals o els diners.

La concepció del comís com a mesura cautelar és 
controvertida, especialment en els casos en què el 
procediment esmentat no arribi a concloure’s. Juntament 
amb això, la regulació del comís dels guanys derivats de 
les infraccions no estableix cap regla que permeti discernir 
l’origen il·lícit de les sumes dineràries que són objecte 

de la regulació rau en el fet que no hi ha una regla de 
proporcionalitat —semblant a la que, per a casos de molta 
més gravetat, estableix el Codi penal en l’article 128— 
que impedeixi una aplicació indiscriminada, més encara 
en la fase cautelar del comís. Aquesta circumstància és 
preocupant si es té en compte que el comís es pot aplicar 
a béns de comerç lícit (monopatins, instruments musicals, 
etcètera), el valor dels quals pot no ser proporcionat 

propietat de terceres persones alienes al comportament 
infractor. Aquest tipus d’actuacions produeixen, en 
aquests col·lectius, una sensació de gran injustícia que fa 

Més enllà dels impactes jurídics i econòmics objectivables, 
les accions punitives dutes a terme o reclamades a l’empara 
de la normativa suposen, addicionalment, una sanció social 
i un marcatge simbòlic que tenen efectes psicosocials per a 
les persones multades o que són objecte habitual de control 
des de l’òptica reguladora de l’OC. D’una banda, el fet que 
hi hagi una normativa municipal amb forma d’ordenança, 
possibilita la creació d’una opinió pública contra identitats 
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prèviament estigmatitzades i, des de la legitimitat 
de la llei, reforça la degradació moral i identitària de 
col·lectius en situació de pobresa, marginació o que facin 
usos no normatius de l’espai urbà. D’altra banda, l’OC 
obre la porta a la criminalització d’aquests col·lectius 
socialment marcats, pel fet que el tractament que en fa 

intervencions policials, etcètera) permet equiparar 
les infraccions administratives als delictes lleus, i es 
difuminen les fronteres socials entre una persona incívica 
i una de criminal. Finalment, el fet que la ciutadania 
pugui formular demandes d’actuació administrativa i 
policial en aplicació legítima d’una OC que pivota sobre la 
sanció com a procediment habitual pot estar incentivant 
pautes de relació veïnal i de relació entre ciutadania i 
administració local més basades en la delació i la denúncia, 

que en la corresponsabilització, el suport social i la gestió 

En concret, dels discursos de les persones que han 
participat en l’estudi es poden assenyalar els impactes 
psicosocials següents de l’OC segons diverses esferes 
d’afectació: 

a)  Estigmatització i criminalització de col·lectius en 
situació de vulnerabilitat 

les treballadores sexuals (objecte habitual de prejudici i 
discriminació per raons d’estrangeria, “raça” i gènere) pel 
fet d’incomplir l’OC. També destaca l’etiquetatge addicional 
de persones amb problemes de salut mental que fan un 
ús intensiu de l’espai públic (habitant o dormint al carrer, 

aturant persones del veïnat i oferint-los coses, etcètera) 
i el reforçament del rebuig social envers les persones 
sense sostre, pel fet que tinguin conductes pròpies de 
la subsistència que són sancionables en el marc de l’OC 

etcètera). De manera transversal, es fa palès un abordatge 
de situacions de pobresa i exclusió des d’una lògica de 
control formal i de sanció que, en el marc procedimental de 
l’OC, està molt a prop de les lògiques de tractament de la 
criminalitat (especialment en el cas dels manters). 

b) Impactes sobre l’autopercepció i el comportament de la 
persona sancionada 
El fet de ser objecte de control habitual a l’espai públic, 
afegit al fet de rebre multes de manera recurrent, té unes 
implicacions negatives sobre la identitat associades 
a una internalització progressiva de l’estigma de la 
criminalitat, tant en el cas concret de col·lectius en situació 
de vulnerabilitat (per exemple, manters o treballadores 
sexuals) com de joves skater o dels músics de carrer que 

comisos, embargaments de comptes i procediments 
administratius derivats de la sanció. També es detecten 
situacions d’indefensió apresa per part de les persones 
sancionades que han estat objecte d’actuacions policials 
percebudes com a arbitràries: en no poder anticipar ni 
tenir clar quan i sota quines circumstàncies una mateixa 
conducta serà sancionada o no, les persones afectables 
tendeixen a sentir que no hi ha una relació entre el que 
puguin fer i el que els pugui succeir, i això incrementa la 
sensació d’inseguretat i vulnerabilitat. En relació directa 
amb això, es manifesta una percepció d’injustícia i de 
manca de llibertat davant sancions la raó de les quals no 
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es comparteix o que es valoren com a injustes. També 
s’observen efectes de reactància psicològica, la qual implica 
que la percepció d’una restricció de graus de llibertat 
imposada per una font d’autoritat que no es considera 
legítima o justa tendeix a provocar la intenció de voler 

censurada per la font d’autoritat. Aquesta reacció podria 
explicar escalades de tensió en la interacció amb la policia, 
especialment quan hi ha decomisos de mercaderia, diners 

diners i mitjans de treball informal. La sensació de control 
injust es percep més clarament entre músics de carrer, 
skaters i manters. 

També es reivindica més autonomia en l’ús de l’espai 
públic en nom d’una “llibertat responsable” per dur a terme 
conductes com tocar música o beure alcohol, en oposició a 
formes de coerció i de control contínues que es consideren 

responsable de la pròpia conducta. No és infreqüent 
mostrar una resistència activa a pagar les multes quan 
no es tenen diners (per exemple, no dipositar els diners 
en un compte corrent per evitar-ne l’embargament). 
En alguns casos, es produeix una adaptació a la sanció 
i es busquen alternatives que permetin continuar amb 
la pràctica malgrat que sigui sancionable. En el cas dels 
músics, es compren instruments de baix preu per no 
haver d’afrontar els costos elevats que suposaria intentar 
recuperar l’instrument intervingut —que implica pagar 
el preu dels dies de dipòsit, més la sanció que va causar 
el comís—. L’adaptació a la sanció, doncs, neutralitza els 
efectes pretesos de dissuasió i d’eliminació de la conducta 
punible. Pel que fa estrictament a la salut, en el cas del 

treball sexual s’informa del possible augment del risc de 
malalties i altres efectes negatius, bàsicament el VIH i 
altres afeccions, perquè el client s’arrisca més a ser multat 
i exigeix sexe en condicions menys segures per a la dona. 
En el cas dels manters, es relata el patiment de seqüeles 
físiques per maltractament policial i afectació sobre la salut 
(lesions a l’esquena per càrrega de mercaderies). 

c) Impactes del control formal sobre les relacions veïnals
S’informa de situacions de discriminació per part de veïns 
i veïnes organitzats en associacions que actuen a l’empara 
de la normativa (per exemple, contra el treball sexual), així 
com de prejudicis racistes de ciutadans i ciutadanes a títol 
individual que canalitzen el seu rebuig a través de les vies 
legítimes i “desracialitzades” que ofereix el dispositiu del 
civisme (per exemple, trucar a la Guàrdia Urbana perquè 
“hay un morenito vendiendo por aquí”). En ambdós casos, 
s’observa una extensió, cap a la ciutadania organitzada i no 
organitzada, del control formal de les conductes punibles, 
amb l’efecte pervers d’habilitar canals de denúncia i 
rebuig en nom del civisme, però que perllonguen lògiques 
discriminatòries de signe xenoracista, classista i patriarcal. 

exercit sobre determinades conductes i col·lectius apel·lant 
a la queixa del veïnat que denuncia o protesta. El recurs 
a la denúncia i la queixa formal per part d’un sector de 
la ciutadania (associacions, establiments comercials 
o ciutadans i ciutadanes a títol individual) sobre les 
conductes d’altres persones (col·lectius en situació precària 
que fan un ús intensiu de l’espai públic o grups que en fan 

processos de delació ciutadana i demandes d’actuació 
d’instàncies formals de control externes i anteriors a 
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qualsevol forma d’entesa possible entre les persones 
del veïnat. Aquestes dinàmiques relacionals fan que la 
comunitat tendeixi cap a lògiques de fragmentació i tensió 
social i no cap a condicions òptimes de cohesió i mutualitat 
típicament associades al control social informal com a 
mecanisme preventiu dels problemes de convivència. 

d) Efectes de legitimació de postures excloents en l’opinió 
pública 
L’existència d’una ordenança municipal que, des d’un 
mateix marc normatiu, sanciona conductes vinculades 
a l’oci i a l’ús lliure de l’espai públic, d’una banda, i 
conductes vinculades a la desigualtat i la pobresa, de 
l’altra, contribueix a crear i normalitzar una opinió pública 
negativa sobre col·lectius en situació socioeconòmica o 
jurídica desavantatjada. Així, en el marc del debat sobre 
el dret a la ciutat i el dret a l’espai públic, l’OC promou el 
que podem anomenar polítiques de pertinença excloents. 
Els col·lectius més vulnerables són percebuts com a no 
ciutadans, persones la identitat de les quals se situa fora 
dels límits simbòlics de la categoria legítima de veïns, i 
se’ls considera més com un problema per al públic i la 
ciutadania que com a integrants d’aquesta ciutadania 
(treballadores sexuals, persones sense sostre, manters, 
joves). En aquest mateix sentit, es constata l’ús de 
l’etiqueta incívic com a coartada per a la discriminació 
xenòfoba (“la gent de fora és incívica”) i es critica que es 

de la comunitat a persones que no són tractades com a 
part de la comunitat (persones sense sostre, treballadors 
sexuals) i se’ls exigeixin deures sense atorgar-los abans 

de l’incivisme sempre s’enfoca des del punt de vista de la 

ciutadania inclosa i no des del dret a la ciutat de la persona 
en situació de vulnerabilitat. 

e) Efectes sobre la percepció i relació entre administració i 
ciutadania 

Un dels fonaments declarats de l’OC és la promoció del 
valor de la corresponsabilitat en l’exercici i la garantia 
de la bona convivència. De les veus dels sectors polítics, 
tècnics i policials, així com des dels col·lectius entrevistats, 

responsabilitat en la gestió de l’espai públic. La instància 
política dona directrius, però no les executa; els agents 
tècnics dissenyen accions en compliment de les directrius 
que reben; els agents policials s’emparen en el text de 
la normativa com a pauta per actuar, i els agents cívics 
intervenen només sobre les conductes relatives a les 
tasques que els han assignat. Addicionalment, moltes 
vegades l’atenció i el control de l’incivisme responen 

motiva, una queixa sustentada notòriament en una crítica 
a l’actuació o la manca d’actuació de les administracions 
i no en la promoció de la responsabilitat ciutadana en 
el foment de la bona convivència. Aquesta estructura 
de difusió de responsabilitats queda patent a través de 
relats en els quals la responsabilitat de les accions sempre 
recau en algú altre. Podem descriure aquesta situació 
com d’estat agentiu (Milgram, 1973) dels diversos actors 
institucionals i operadors, que es caracteritza per una 
situació en la qual allò correcte i responsable es relaciona 
més amb el compliment adequat del rol en una cadena 
jeràrquica d’obediència per compte d’altri que no pas amb 
les conseqüències reals que tenen les accions de regulació 
de la conducta per a qui les rep. Així, la responsabilitat 
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de l’impacte real sobre la persona sancionada no és mai 
imputable a cap punt concret de la cadena i sempre es 

sempre sembla que depèn d’una altra instància. En el 
marc de la difusió de responsabilitats, de vegades es 
valora que l’OC fomenta relacions de convivència basades 
en la dependència, l’individualisme i el paternalisme, 
a través d’una cultura de la denúncia i de la queixa a 
l’Administració perquè “em resolgui” el problema i me’l 
resolgui “a mi primer”. Es denuncia, també, una tendència 
a la policialització del control social a l’espai públic i, 
de vegades, es valora que hi ha un poder excessiu de 
la Guàrdia Urbana, perquè la seva discrecionalitat pot 

com a probables infractors d’acord amb l’articulat i 
les estadístiques prèvies, amb la qual cosa es reforcen 
estereotips i marcatges estigmatitzadors i criminalitzadors.

f) Efectes socioespacials
L’OC es concep i s’aplica com una eina de regulació de 
comportaments a l’espai públic. El comportament (in)cívic i 

en dos sentits interrelacionats en els relats de les persones 
participants. Primer, es considera que les conductes 
sancionables (orinar, fer soroll, oferir sexe a canvi de 
diners, etcètera) ho són perquè són moralment impròpies 
de l’espai públic, és a dir, són censurables i inadmissibles 
pel fet de tenir lloc en un entorn en el qual es considera que 
no haurien de tenir lloc (l’espai públic, l’espai del civisme). 
En segon lloc, moltes vegades la regulació i el control de 
l’incivisme suposen mecanismes de gestió de l’espai físic 

intervé des de la sanció sinó també a través d’accions 
de control territorial que provoquen una redistribució 

ocasions en deixen intacta l’ocurrència.

Així, es detecta una tendència marcada a la dispersió i 
al desplaçament de les problemàtiques per l’espai urbà, 
sense que s’abordin les problemàtiques socials causals 
—especialment en els casos de persones sense sostre, 
manters i recol·lectors—. També hi ha una tendència a 
incórrer en la conducta sancionable fora de l’horari permès 
o d’una manera més amuntegada i en menys espai per 

de manters i músics). També s’informa de situacions de 
vulnerabilitat afegida per haver de buscar amagatalls al 
carrer o a l’espai privat (és el cas del treball sexual). En 
el cas del col·lectiu de skaters

del patinatge mitjançant espais de permissivitat que, no 

espais; a banda, s’expressen crítiques envers el disseny 
anti-skating del mobiliari urbà. D’altra banda, es denuncia 
la voluntat de l’Administració d’eliminar de l’espai 
públic certes pràctiques no desitjades en termes gairebé 
“higienistes” (eliminació d’activitats que “fan lleig”), en 
lloc d’abordar-ne les causes. 

4. Conclusions

L’OC ha tingut un efecte ambivalent en els seus deu anys 
d’aplicació. D’una banda, ha creat un marc normatiu i un 
debat social ampli que permeten evidenciar i repensar les 
possibilitats i els límits de la regulació institucional de la 
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convivència a l’espai públic, la qual es considera de manera 
consensuada com a necessària i convenient. 

D’altra banda, l’espai públic sobre el qual es va concebre 

i continuarà canviant degut a la situació socioeconòmica 
i als canvis polítics que han tingut lloc els darrers anys. 
En aquest context, l’articulat no s’ajusta a les necessitats 

del dret a la ciutat i des d’una mirada que qüestiona l’ideal 
normatiu de l’espai públic (Harvey, 2003; Mitchell, 2003), 
l’articulat actual de l’OC recull conductes ja incloses 
en altres normes municipals, utilitza conceptes jurídics 
indeterminats o expressions de concreció difícil que 
vulneren el principi de seguretat jurídica a causa d’una 
certa ambigüitat en descriure les conductes infractores, 

l’estudi dut a terme es conclou que, en general, l’OC no 
compleix l’objectiu de reduir les actituds o les conductes 
no desitjades a través de la sanció, tant si s’apugen els 
imports com si es redueixen, tot i que la sanció pot ser útil 
per a conductes no vinculades a la subsistència i després 
d’un treball previ de sensibilització, advertència i oferiment 
d’alternatives. Es detecten casos recurrents d’actuacions 
policials percebudes com a arbitràries en l’aplicació de l’OC, 
és a dir, d’actuacions no atribuïbles a una interpretació 
discrecional proporcionada amb la situació concreta. L’OC 
sovint té l’efecte de sobrepenalitzar i hipervulnerabilitzar 
les persones afectades que ja estan en situació de 
desigualtat social i econòmica, tant en termes jurídics com 

col·lectius socialment marcats i ha tendit a criminalitzar 
usos no delictius de l’espai públic. En termes comunitaris, 

es recullen experiències d’ús de l’OC com a eina per iniciar 
una estratègia d’acció social inclusiva i no com a instrument 
coercitiu, però en general es qüestiona que l’OC respongui 
a un model de civisme basat en la corresponsabilització 
ciutadana i la cohesió social, sinó que, per contra, afavoreix 

reforça fronteres identitàries excloents en el si de la 
comunitat plural dels “públics” i provoca efectes territorials 
que desplacen les conductes i problemàtiques socials sense 
abordar-ne les causes pròpiament. 

En conjunt, concloem que l’articulat actual de l’Ordenança 
de civisme i les seves formes d’aplicació impedeixen a 
alguns habitants de Barcelona trobar les condicions per a 
la seva realització política i social a la ciutat, ja que la seva 
dignitat i qualitat de vida, en lloc de fomentar-se, acaba 
deteriorant-se com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta 

la norma i fer un canvi en l’orientació de l’abordatge de 
la convivència a l’espai públic que superi l’imaginari del 
civisme i avanci cap al dret a la ciutat.
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Espai públic i 
penalització  
del sensellarisme  
des d’un enfocament  
de drets humans
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A Europa s’utilitzen simultàniament concepcions 

de polítiques públiques per erradicar-lo. D’una banda, 

diversos països europeus estan desenvolupant estratègies 

nacionals integrals per a persones sense llar, mentre que, 

de l’altra, proliferen enfocaments coercitius i repressius 

contra algunes de les seves formes. La penalització del 

sensellarisme és el procés pel qual es criminalitzen les 

activitats quotidianes de subsistència a l’espai públic de 

les persones sense llar en situació de carrer, s’obstaculitza 

l’accés al sistema d’allotjaments temporals i l’exercici 

del dret a l’habitatge o s’expulsa i s’invisibilitza aquestes 

a detenir o es deporten al seu país d’origen quan són 

estrangeres. En aquest article s’argumenta que ens trobem 

davant una gestió neoliberal del sensellarisme, que es 

basa més en la penalització que en la satisfacció de les 

necessitats sota una perspectiva de drets humans.

1. Persones sense llar i espai públic

L’espai públic és un component essencial en la vida 
quotidiana de les persones sense llar, especialment de les 
persones que pernocten a la via pública o en allotjaments 
temporals i es veuen obligades a quedar-s’hi molt de temps. 
Les persones necessitem un espai físic adequat, segur i 
estable per desenvolupar-nos i dur a terme les nostres 
funcions bàsiques, com ara dormir, rentar-nos o socialitzar-
nos. En les societats occidentals, l’habitatge té un paper 
essencial per garantir el desenvolupament humà i, per tant, 

1. Membre de l’Equip d’Incidència de Cáritas Espanyola i del Grup de Treball 
d’Experts Jurídics en Habitatge a la xarxa europea FEANTSA.

2. Doctor en Polítiques Públiques (IGOP-UAB). 
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el dret a l’habitatge és imprescindible per exercir altres 
drets i satisfer necessitats bàsiques. No poder accedir a 
un habitatge adequat ni mantenir-lo empeny les persones 
sense llar a utilitzar l’espai públic com a mitjà per satisfer 
les seves necessitats. 

Des del començament del segle XXI, a Europa, tant a escala 
nacional com local, s’han promulgat normatives per regular 
i sancionar comportaments a l’espai públic com ara exercir 
la mendicitat, pernoctar a la via pública o rentar-s’hi. En 
conseqüència, s’ha tendit a criminalitzar les activitats de 
supervivència de les persones sense llar en situació de carrer. 

Des d’una perspectiva històrica, l’Observatori Europeu 
del Sensellarisme (OES) apunta que aquestes mesures 
coercitives no són una novetat, sinó que existeix una 
línia feble dels processos de regulació de l’espai públic 
(O’Sullivan, 2007) que ha anat variant les seves formes i 

Per exemple, si a l’edat mitjana l’“almoina” es considerava 
un instrument per a la salvació de l’ànima i redempció dels 
pecats dels “poderosos” (Geremek, 1989), a l’edat moderna 
es va consolidar la criminalització de la mendicitat i la 
vagabunderia perquè la pobresa ja no era una decisió 
divina, sinó que depenia de la moralitat i l’esforç en el 
treball dels mateixos individus (Morell, 2002). Les idees 
que Luter va exposar el 1520 van assentar els principis 
del model d’assistència de l’època, com l’abolició de la 
mendicitat o l’ajuda només als pobres que s’ho mereixen 
(els no aptes per al treball) i són de la mateixa ciutat 
(“no captaires aliens”), sempre que no se’ls auxiliï més 
del necessari, sinó “el just perquè no es morin de gana 
ni de fred”. Avui sabem que ni totes les persones sense 

llar pidolen, ni totes les que practiquen la mendicitat 
són persones sense llar (Cabrera et al., 2003); tanmateix, 
la regulació de l’espai públic sanciona i criminalitza la 

evitar comportaments antisocials (Baker, 2009). 

L’expansió del pensament neoliberal des dels anys setanta 
i vuitanta va obrir una nova fase del procés de regulació de 
l’espai públic en la qual, a partir de la privatització i conversió 
gradual en espai de consum, tindria un paper essencial per 
al creixement econòmic i el procés d’acumulació del capital 
privat, la qual cosa exigiria un augment de la vigilància i el 
control de les poblacions excloses i amb menys capacitat de 
consum (Brenner et al., 2009).     

públic per part de les persones sense sostre (Meert et al., 
2006) en el qual es va considerar que l’espai públic no és 
un espai uniforme, sinó que d’acord amb les categories 
proposades per Carmona (2003), es pot diferenciar entre 
espai públic extern (places, parcs, carrers...), espai públic 
intern (institucions públiques com ara biblioteques o 
museus) i espai semipúblic, és a dir, espais legalment 
privats, però on tothom té dret a entrar perquè són de 
domini públic (per exemple, centres comercials, aeroports o 
estacions de tren). L’informe assenyalava que la governança 

ha generat un procés de privatització d’espais públics i 
un augment d’espais semipúblics que ha tingut un fort 
impacte en la vida i els drets de les persones sense llar, ja 
que el seu accés o permanència en aquests llocs resulta 

econòmiques. 
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les persones sense llar a l’espai públic (Meert et al., 2006; 
Tosi, 2007, i Doherty et al., 2008) va ser que aquestes no 
solien ser els objectius explícits de les normes i reglaments 
per controlar aquest espai, però en patien els efectes 
desproporcionadament, ja que en depenien per desenvolupar 
les seves activitats quotidianes. Per contra, en la majoria dels 
països europeus, les persones immigrants, i, particularment, 
la població gitana romaní, solen ser la població diana dels 
mecanismes discursius de criminalització i de polítiques 
coercitives contra la pobresa (Tosi, 2007). 

2. Tendències de la política criminal i els sistemes  

penals a Europa

Per entendre les relacions entre espai públic i persones 
sense llar, és necessari analitzar conjuntament les 
polítiques criminals i les polítiques per a l’erradicació del 
sensellarisme. El procés de regulació dels usos de l’espai 
públic sota el neoliberalisme implica una utilització 
creixent del sistema penal com a instrument per a la 
gestió dels problemes socials generats pels processos 
de desregulació, privatització i retallades del sistema de 
benestar social (Wacquant, 2003 i 2009). Des de l’inici del 
segle XXI, als Estats Units, acadèmics, moviments socials 
i activistes de drets humans han denunciat un augment 
de les respostes punitives contra el sensellarisme. El 
procés de regulació i privatització dels usos de l’espai 
públic impossibilita cada vegada més poder sobreviure 
al carrer sense infringir les normes, i, en conseqüència, 
s’està produint una sobrerepresentació de les persones 
sense llar al sistema penal (Blower et al., 2012). Els orígens 
d’aquesta tendència es troben en el desenvolupament 

sintetitza les polítiques criminals basades en la tolerància 

sense llar en situació de carrer es produeix amb els 
serveis de seguretat privada i amb els cossos de seguretat 
públics (Meert et al., 2006). Un dels exemples recollits a 
l’informe de l’OES és l’impacte de la remodelació de les 
línies ferroviàries a Alemanya i Itàlia. Tradicionalment 
les estacions de ferrocarril havien estat espais que oferien 
oportunitats de subsistència per a les persones sense llar: 
permetien practicar la mendicitat, rentar-se als lavabos de 
manera gratuïta, aconseguir menjar, descansar i dormir en 
bancs, deixar les pertinences a les taquilles o relacionar-
se amb passatgers i treballadors. Tanmateix, com explica 
Busch-Geertsema (2006), a Alemanya, una part del 
procés de modernització de Deutsche Bahn va consistir a 
convertir-la en un negoci més rendible (per privatitzar-
la posteriorment), i es va basar en la remodelació de 
les estacions centrals de tren, transformant-les en 
centres comercials de grans empreses o franquícies de 
marques globals. El 3-S-Program (Service, Sicherheit 
und Sauberkeit, és a dir, servei, seguretat i neteja) va ser 
l’estratègia fonamental de Deutsche Bahn per millorar 
la imatge de les seves estacions. Les regles imposades 
a les estacions de ferrocarril prohibien la mendicitat, 
buscar a les escombraries, el consum excessiu d’alcohol 
i asseure’s o ajeure’s a terra, a les escales o a les entrades 

similars per al cas italià, però afegeixen noves motivacions 
basades en la seguretat contra el terrorisme internacional 

Madrid (2004) i a Londres (2005). 

La conclusió principal de les diverses investigacions 
fetes per membres de l’OES sobre la criminalització de 
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zero i la persecució de delictes menors. Partint de la base 
que, si no es castiguen de manera implacable els delictes 
menors, es produiran delictes més greus, s’elaboren 
ordenances per a la regulació de l’espai públic, el civisme 
i la convivència que detallen àmpliament les accions que 
passen a ser punibles. En cas de reincidència, la sanció serà 
cada vegada més alta.  

Hi ha un debat acadèmic sobre la importació de les 
polítiques criminals americanes al context europeu i 
l’impacte que tenen en les polítiques d’intervenció amb 
persones sense llar. Hi ha autors que defensen l’existència 
d’un procés d’americanització del sensellarisme i les 
seves polítiques, en totes les societats postindustrials 
(Von Mahs, 2011). Altres autors opinen que no hi ha dubte 
de les restriccions en l’ús de l’espai públic que pateixen 
les persones sense llar a tots els països europeus, però 
l’abast i la profunditat del procés de regulació de l’espai 
públic és molt divers (Tosi et al., 2006) i respon a raons 
històriques particulars de cada país de la Unió Europea i 
els seus models d’intervenció amb persones en situacions 
de pobresa (Doherty et al., 2008). A més, Iñaki Rivera 
(2004) argumenta que, a Europa, des dels anys setanta 
i com a reacció a l’activitat de grups armats, hi ha una 
política criminal fonamentada en l’excepcionalitat penal, 

règims “especials” per a presos “especials”, pràctiques 
d’aïllament penitenciari, dispersió de grups de presos o la 
creació d’equips de bases de dades especials. Amb el temps, 
l’excepcionalitat penal (basada en la seva aplicació només 
a casos de terrorisme i mentre durés aquest fenomen) 
s’ha mantingut i ampliat a altres problemàtiques socials i 
àmbits legals (Aranda et al., 2005).

Tant la criminologia de la intolerància com l’excepcionalitat 
penal han tingut un impacte directe en la transformació 
dels sistemes penals de les societats occidentals, que, 
malgrat les diferències dels contextos nacionals, presenten 
característiques comunes (Del Rosal, 2009). Segons Manuel 
Cancio Meliá (2006), hi ha tres línies d’evolució dels 
sistemes penals que s’entremesclen: el dret penal simbòlic, 
el nou punitivisme i el dret penal de l’enemic, encara que 
aquest últim sorgeix de la combinació dels anteriors. El 
dret penal simbòlic implica la promulgació de normes per 
aconseguir efectes simbòlics, tot i que a la pràctica la seva 
aplicació sigui irrealitzable o de difícil compliment, per 
la qual cosa es forja a partir de missatges de certs agents 
polítics que busquen tranquil·litzar la població o transmetre 
un sentiment de seguretat i control (Silva, 2001). No 
obstant això, s’introdueix una contundència i severitat en 
les normes que implica un ressorgiment del punitivisme, 
la qual cosa produeix un efecte pervers, ja que normes i 
regulacions que en principi haurien de ser simbòliques, 
o que es van introduir amb aquesta intencionalitat i 
per aconseguir un efecte a curt termini, acaben tenint 
conseqüències penals reals sobre les persones (Cancio, 
2006). Aquest seria el cas de les ordenances de civisme 
o convivència que sancionen activitats com ara dormir a 
l’espai públic o la mendicitat, relacionades amb situacions 
de pobresa estructural. Si les persones sense llar en situació 
de carrer practiquen la mendicitat i són sancionades, no 
importa que no puguin pagar una multa, perquè l’objectiu 
és el missatge de seguretat i control que es transmet a la 

duresa de les sancions: els pobres practiquen “mendicitat 
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primer lloc, un avançament de la punibilitat, és a dir, es pot 
sancionar el risc de perpetrar un delicte abans de cometre’l; 
en segon lloc, un càstig desproporcionadament alt, i, 

és excloure en lloc de prevenir, i, en conseqüència, no és un 
dret penal basat en fets, sinó en grups de risc i els autors 
d’aquests actes. 

no és fruit d’una reacció improvisada a una agressió 
externa, com els atemptats de l’11 de setembre, ni tampoc 
és una mesura de caràcter temporal, sinó que és resultat 
d’una nova etapa evolutiva dels sistemes juridicopenals.

3. Penalització del sensellarisme

La relatora especial de les Nacions Unides sobre l’extrema 
pobresa i els drets humans va elaborar un informe per 
denunciar que l’augment del control sobre la població en 
situació de pobresa estava obstaculitzant exercir drets 
humans. La relatora va utilitzar l’expressió mesures de 

penalització per referir-se a les polítiques, les lleis i els 
reglaments administratius utilitzats per sancionar, segregar 
i controlar les persones que viuen en situacions de pobresa. 
Diferenciava entre mesures de penalització directa, com 
l’enjudiciament i empresonament d’aquestes persones, i 
mesures de penalització indirecta, destinades a regular i 
controlar excessivament diferents aspectes de la seva vida 
i autonomia (Sepúlveda, 2011). Amb el suport de la feina 
feta des de l’International Council on Human Rights Policy, 
es va publicar l’informe “Modes and Patterns of Social 
Control: Implications for Human Rights Policy” (ICHRP, 
2010), en el qual es posava en relleu que els mecanismes 

agressiva”, i les persones que remenen als contenidors 
d’escombraries a la recerca d’aliments o materials per 

dret penal simbòlic i nou punitivisme neix el dret penal de 
l’enemic (Cancio, 2006).

Segons l’opinió de Jakobs (2006), el dret penal de l’enemic 
rau en la distinció entre el ciutadà i l’enemic (la persona 
i la no persona). Per a l’autor, la condició de persona és 
una atribució social normativa. Els éssers humans, en 

per se; 
només ho són mentre la societat els atribueix aquest estat. 
Segons Jakobs, l’atribució social d’aquesta condició, i, 
sobretot, la seva preservació, dependrà de la conducta dels 
individus en el context social. Si aquesta conducta està 
alineada en general amb els models de comportament que 
s’estimen adequats per ser socialment acceptable, llavors 
l’individu conserva la seva condició de persona sense cap 
problema. No obstant això, en cas que el seu comportament 
real transgredeixi aquests models, per elecció o per la 
incapacitat de l’individu de comportar-se d’una altra 
manera, perd la seva condició de persona i es redueix a no 
persona. En aquest sentit, segons la teoria de Jakobs, només 
les persones disposen de drets i garanties judicials, però si 
aquests individus representen un “perill”, és a dir, si són 
una font de riscos per a la supervivència de l’ordre social 
establert, han de ser sotmesos al dret penal de l’enemic. 
Jakobs (2006), per tant, defensa l’existència d’un sistema 
penal dual: un serà el dret penal per al ciutadà i l’altre el 
dret penal de l’enemic. 

Com ha assenyalat Manuel Cancio Meliá (2006), el dret 
penal de l’enemic es caracteritza per tres elements: en 



56 | Barcelona Societat En profunditat

de control contemporanis, públics i privats, desplegats 
mitjançant polítiques, lleis i normes administratives 

social, la salut, la seguretat i la justícia, estaven afectant 
desproporcionadament els drets de les persones en situació 
de pobresa.   

El 2013 es va publicar el llibre Mean Streets (Fernàndez et 

al., 2013), on es desenvolupava el marc de la penalització de 

a Europa. L’informe va detectar una tendència creixent 
de la criminalització de les activitats quotidianes de 
supervivència de les persones sense llar a l’espai públic; 
un augment dels obstacles en l’accés a l’habitatge social 
per part de certes formes de sensellarisme i evidències 
en les mesures de segregació de persones sense llar en 

o expulsió de persones sense llar al seu país d’origen quan 
són estrangeres. 

Respecte a la criminalització de les activitats que fan 
les persones sense llar per sobreviure, destaca el cas 
d’Hongria. L’any 2010, el Govern va elaborar una estratègia 
per reduir el nombre de persones sense llar en situació 
de carrer a partir d’un enfocament que va anomenar 
tolerància zero positiva. El mateix any, el Parlament va 
aprovar una llei que autoritzava els municipis a sancionar 
qualsevol ús de l’espai públic que no hi estigués recollit. 
Budapest va adoptar una ordenança que prohibia l’ús de 
l’espai públic com a residència habitual i emmagatzematge 
de pertinences a tota la ciutat, i ho sancionava amb 
165 euros de multa. El 2012, aquesta ordenança es va 
transposar a una llei nacional que establia que l’ús 

d’espai públic urbanitzat no era apte per a la residència 

cas d’impagament, podia suposar entrar a presó com a 
sanció alternativa. Si la infracció es repetia per tercera 
vegada, podia comportar seixanta dies de presó. La 
Cort Constitucional va declarar inconstitucional la llei 
esmentada per vulneració de la dignitat humana, però 
la resposta del Govern va ser incorporar a la Constitució 
d
Parlament o una ordenança local poguessin declarar il·legal 
l’estada permanent en una part concreta de l’espai públic 

a les zones que són patrimoni de la humanitat va quedar 
vedat a les persones sense llar. Segons la Federació Europea 
d’Organitzacions Nacionals que treballen amb Persones 
sense Llar (FEANTSA), les primeres dades que es van 
obtenir d’aquest procés van mostrar que 2.202 persones 
sense llar van ser detectades per la policia, 1.037 van ser 
sancionades i 24 van acabar amb sentències de presó.3 

Amb referència als obstacles per accedir a un habitatge 
social o a la xarxa d’allotjaments temporals per satisfer les 
seves necessitats residencials, a Mean Streets (Fernàndez, 
2013) es va posar en relleu que, per exemple, a Anglaterra 
la reducció de més d’un 70% en les sol·licituds de persones 
sense llar per acollir-se a la llei es va produir per la 
introducció de l’enfocament “Housing options”. Aquest 

3. “FEANTSA and its Hungarian members concerned by Hungarian 
Government Stance on Criminalising Homeless People”, comunicat de premsa, 
6 de maig de 2013. http://www.feantsa.org/en/press-release/2013/05/06/
press-release-feantsa-and-its-hungarian-members-concerned-by-hungarian-
government-stance-on-criminalising-homeless-people?bcParent=27
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itinerants, només s’havia implementat en una minoria de 
municipis. El Govern francès va reconèixer el retard en la 

prop de 41.800 places. Per això, el Comitè Europeu de Drets 
Socials del Consell d’Europa va considerar que la demora 
en el desenvolupament d’aquestes mesures va exposar les 
comunitats itinerants a una situació d’irregularitat i que 
en cap moment es va oferir allotjament alternatiu als seus 
integrants, entre els quals hi havia treballadors migrants 
romanís que es trobaven en situació legal, per la qual cosa 
condemnaven les polítiques de deportacions massives.

4. Penalització del sensellarisme a Espanya

En aquest apartat es desenvoluparà el marc conceptual sobre 
la penalització del sensellarisme en el cas espanyol. Per fer-
ho, analitzarem les principals mesures de criminalització del 

part de les persones sense llar i les mesures per invisibilitzar 
algunes formes de sensellarisme a Espanya. Atesa l’amplitud 
de l’objecte d’estudi i la temàtica particular de la present 
publicació, ens centrarem especialment en els aspectes de 
criminalització del sensellarisme.    

4.1. Criminalització del sensellarism

Fruit de la col·laboració entre el Grup de Suport Jurídic 
de Càritas Espanyola i la Clínica Jurídica ICADE de la 
Universitat Pontifícia Comillas (curs acadèmic 2015/2016), 
es va dur a terme un procés d’estudi conjunt denominat 
“Criminalització de la pobresa en el dret administratiu de 
l’enemic: anàlisi d’ordenances municipals de convivència”. 
En aquest espai es van examinar la Llei orgànica 4/2015, de 
30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (LOPSC), 
més coneguda com a llei mordassa, i l’ordenança tipus de 

plantejament es basava en el fet que els sol·licitants 
s’havien de dirigir a l’Administració local per fer una 
entrevista formal i determinar quins eren els seus 
problemes d’habitatge. En funció del problema detectat, 
s’oferiria assessorament sobre els diferents mitjans i 
recursos que tenien al seu abast, així com informació sobre 
els serveis de mediació familiar, provisió de garanties per 

de violència masclista. Alguns estudis van criticar que les 
entrevistes s’orientaven a prevenir que les persones sense 
llar formalitzessin la seva sol·licitud per acollir-se a la 
legislació sobre sensellarisme i, així, reduir les estadístiques 
de sensellarisme a Anglaterra (Fernàndez, 2015). 

Finalment, la detenció i expulsió de persones sense llar 
migrants i població gitana romaní és una realitat i una 
pràctica a diversos països europeus. Per exemple, el 
Govern francès, l’any 2010 va decidir evacuar més de tres-
cents campaments irregulars de població gitana romaní 
i comunitats itinerants ( ) per deportar-los 
a Hongria i Romania (Fernàndez, 2011). La reacció del 
president francès en aquell moment, Nicolas Sarkozy, es 
va produir després de diversos dies d’aldarulls a Saint-
Aignan i Grenoble per l’assassinat de dos joves en mans de 
la gendarmeria francesa. La valoració del Govern francès 
va ser, des del primer moment, assenyalar que les persones 
eren “il·legals” i “criminals” i estaven ocupant l’espai 
públic irregularment. Tanmateix, prèviament, i arran de 
les reclamacions col·lectives de Feantsa (39/2006) i el 
European Roma Rights Center (51/2008) contra França, 
es va evidenciar que la legislació introduïda al país gal el 
2000, que exigia que els municipis amb més de cinc mil 
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la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). 
A més, es va dur a terme un diagnòstic de la situació actual 
de les ordenances municipals a quinze ciutats espanyoles 
sobre la base de la criminalització de la pobresa i la seva 
tendència en els últims deu anys. 

En aquest subapartat ens centrarem en les àrees 

sensellarisme, és a dir, les activitats quotidianes que les 
persones sense llar en situació de carrer es veuen obligades 
a fer per sobreviure i que són sancionades a la LOPSC i les 
ordenances municipals. 

 

rebut nombroses crítiques per part de defensores de drets 

tot de les Nacions Unides. La llei es considera innecessària i 
la seva promulgació no respon a demandes socials reals. Els 

de la seva incorporació a l’ordenament jurídic espanyol 
van ser de consistència dubtosa. Així, per exemple, la 
presumpta antiguitat de la norma que substitueix, que data 
del 1992, no sembla un argument convincent, tenint en 
compte l’antiguitat de gran part de les normes jurídiques 
vigents al nostre país (en són exemples il·lustratius el Codi 
civil del 1889, la Llei d’enjudiciament criminal del 1882 o 
la Llei d’expropiació forçosa del 1954). Per la seva banda, 
fonamentar la necessitat d’una llei com la LOPSC en els 
canvis socials que s’han produït i en les noves maneres 
de posar en perill la seguretat ciutadana i l’ordre a l’espai 
públic també sembla desencertat, com ja constata la seva 

aplicació, ja que és difícil trobar evidències que avalin 

norma, ja que al cos i, en particular, a l’exposició de motius, 
no hi ha cap menció expressa d’aquestes realitats, que, 
teòricament, són la ratio essendi de la mateixa llei.

Més enllà de la idoneïtat o no de la norma, un cop va entrar 
en vigor, les principals crítiques es basen en la infracció 
de principis jurídics fonamentals, especialment pel que fa 
a l’ordenament jurídic sancionador, com ara la seguretat 
jurídica i la proporcionalitat. En la llei abunden els conceptes 
jurídics indeterminats, la qual cosa, sumada a l’arbitrarietat 
que això genera i a la preponderància de l’exposada 
subjectivitat de les autoritats en la sanció de determinades 
conductes i en la imposició de les sancions corresponents, 
dona peu a una inseguretat jurídica important que 
afecta directament la ciutadania i, especialment, les 
persones que viuen en situacions de pobresa. Les sancions 
associades a algunes conductes són del tot exorbitants 

la imposició de multes (sanció per excel·lència en el dret 
administratiu sancionador i, per tant, també en la LOPSC) 
són de 100 a 600 euros per infraccions lleus, de 601 a 30.000 
euros per infraccions greus i de 30.001 a 600.000 euros per 
infraccions molt greus. Així, per exemple, es consideren 
infraccions lleus els supòsits següents: l’ocupació de la via 
pública amb infracció del que disposa la llei; l’ocupació de 

romandre-hi contra la voluntat del propietari, arrendatari 
o titular d’un altre dret sobre aquest, quan no siguin 
constitutives d’infracció penal; o els danys o el deslluïment 
de béns mobles o immobles d’ús o servei públic. En aquest 
últim cas, a més, no es preveu cap acció ni intencionalitat, 
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4

L’ordenança tipus de seguretat i convivència ciutadana 
proposada per la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP) té l’objectiu de preservar l’espai públic 
com un lloc de trobada, convivència i civisme, en el qual 
tothom pugui desenvolupar en llibertat les seves activitats 
de lliure circulació, lleure i esbarjo, amb ple respecte a la 
dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions 
i de formes de vida diverses. La gran importància d’aquesta 
ordenança rau en el fet que constitueix la guia que seguiran 
gran part dels ajuntaments, ja que serveix de base per 
desenvolupar posteriorment les seves pròpies ordenances 
adaptades a les circumstàncies i característiques concretes 
de cada municipi.

• Dormir i acampar 
L’article 84 de l’ordenança tipus de la FEMP estipula les 
normes de conducta i prohibeix l’ús impropi de l’espai 
públic. Entre aquestes, destaca la prohibició expressa de 
dormir de dia o de nit als espais públics i acampar a la via i 
els espais públics. Aquesta última acció inclou la instal·lació 
estable de persones en aquests espais, així com de qualsevol 
tipus de mobiliari o transport (tendes de campanya, vehicles, 
autocaravanes...), tret d’autorització expressa. Ambdues 
conductes es consideren infraccions lleus i se sancionaran 

ordenances preveuen que no està permès dormir de dia o 
de nit a les vies i els espais públics (art. 24.2.b OMBi i art. 
58.2.a OMB, respectivament). A Barcelona es té en compte 

i introdueix un concepte jurídic indeterminat i subjectiu: 
el deslluïment. Així mateix, es considera una infracció 
greu el consum o la tinença il·lícits de drogues tòxiques, 
estupefaents o substàncies psicotròpiques, encara que no 

públics o transports col·lectius, així com l’abandonament 
dels instruments o altres efectes que s’hagin fet servir amb 

Una altra de les grans crítiques que rep aquesta norma, 
en relació amb la reforma del Codi penal duta a terme en 
paral·lel, és el fet que s’hagin eliminat les faltes del Codi 
penal i s’hagin convertit ara, majoritàriament, en infraccions 
administratives, la qual cosa priva els presumptes infractors 
de l’accés a la tutela judicial efectiva i immediata, del 
principi de presumpció d’innocència i d’altres garanties 
associades al procés penal, per la qual cosa podrien arribar 
a imposar-se sancions per les infraccions administratives 
esmentades notablement més carregoses que les associades 
anteriorment a la comissió de faltes penals. 

Addicionalment, com a últim aspecte de la LOPSC, es 
pot esmentar l’atorgament d’un règim especial per a 

LOPSC, que és especialment rellevant en relació amb la 
qüestió d’immigració, fronteres, refugiats i devolucions 
d’immigrants. Aquest règim especial permet el rebuig i 
l’expulsió immediata dels immigrants en situació irregular 
sense observar cap de les garanties associades per llei 
a aquest tipus de procediments, violant principis de 
dret internacional. Dit d’una altra manera, s’autoritzen 
les expulsions sumàries (de fet, sense procediment 
administratiu). En veurem les conseqüències a l’apartat 4.3. 

4. http://www.fempclm.es/Ordenanza-tipo-de-Seguridad-y-Convivencia-
Ciudadana_es_288_827_0_318.html (gener del 2018)
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la circumstància que, quan es tracta de persones en situació 
d’exclusió social, els serveis socials municipals, si escau, 
han d’acompanyar aquestes persones a l’establiment o el 

o ajudar-les en la mesura del possible. En aquest cas, no 
s’imposarà la sanció prevista (art. 60.2 OMB). A Badajoz, es 
prohibeixen les acampades i pernoctacions a l’aire lliure, així 
com els assentaments grupals i acampades als espais públics 
i rurals de la ciutat (art. 25.2 de l’Ordenança de policia 
urbana). Màlaga prohibeix els campaments i acampades a 
la platja (art. 10 de l’Ordenança de platges). A Madrid, es 
considera una falta lleu pernoctar al vehicle respectiu als 
voltants d’una zona amb mercat ambulant (art. 42.1.c de 
l’Ordenança municipal reguladora de la venda ambulant). A 
Tarragona també es prohibeix fer acampades lliures en tot 
el terme municipal, però, a més, s’estima que la utilització 
d’un vehicle com a habitacle té la consideració d’acampada 
no autoritzada i, com a tal, està prohibida a tot el territori 
municipal (art. 85.2 i 85.3 OMT). Per a Saragossa i València, 
s’estableix: “Excepte en els llocs especialment habilitats a 
aquest efecte, no es permetrà a les zones verdes ni en cap 
via o espai públic acampar, instal·lar tendes de campanya 
o vehicles habilitats a aquest efecte, practicar càmping o 

el tipus de permanència” (art. 8.h de l’Ordenança municipal 
de l’ús de les zones verdes de Saragossa i art. 32.f de 
l’Ordenança municipal de parcs i jardins de València). 

La sanció varia molt depenent de la província, però, a 
excepció de València, a la resta d’ordenances es considera 
una falta lleu. Per exemple, a Bilbao constitueix infracció 

a 500 euros. A Badajoz suposa infracció lleu, amb multa 

d’entre 200 i 750 euros. A Madrid, amb els termes pernoctar 

al vehicle

euros, així com a Saragossa i Tarragona, on les multes són 
d’entre 50 i 250 euros, en el cas de la primera, i 750 euros, 
en el cas de la segona. Finalment, a València implica una 

 

• Asseure’s, recolzar-se o ajeure’s en mobiliari públic 
L’ordenança tipus de la FEMP estableix a l’article 88.4 
la prohibició de donar als bancs un ús contrari a la seva 
destinació normal, per la qual cosa utilitza un concepte 
subjectiu i indeterminat, de manera que es podria 
considerar una infracció administrativa recolzar-se o 
ajeure’s en un banc si es pensa que això és contrari al seu ús.

Cap de les ciutats sanciona explícitament la conducta 
d’asseure’s, recolzar-se o ajeure’s en mobiliari públic. No 
obstant això, es pot sancionar el fet d’ajeure’s en un banc 
per passar-hi la nit, perquè la majoria de les ordenances 
prohibeixen donar al mobiliari públic una utilització 
contrària al seu ús o destinació. El problema és que en 

destinat un bé determinat, ni quines conductes hi són 
contràries, la qual cosa genera inseguretat jurídica i podria 
tenir com a conseqüència que se sancioni una persona per 
estar ajaguda sota una marquesina durant la nit. 

Així, doncs, ciutats que prohibeixen utilitzar els bancs o 
seients públics de manera contrària al seu ús o destinació 
natural són, per exemple, Barcelona (art. 58.2.b OMB), 
Badajoz (art. 38 de l’Ordenança municipal de neteja 
urbana), Bilbao (art. 24.2.c), Las Palmas (art. 9 i 10 de 
l’Ordenança de convivència), Santander (art. 2 i 5) i Sevilla 
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dues). Així, doncs, totes les ordenances prohibeixen de 
manera similar tirar o escampar a les vies i espais públics tota 
mena de deixalles o residus. Algunes ciutats concreten les 
conductes prohibides (tirar xiclets, burilles, papers, recipients 
de begudes, etcètera), com Tarragona (art. 122), Valladolid 
(art. 14), Sant Sebastià (art. 12) o Las Palmas (art. 37). Altres 

l’Ordenança municipal de neteja urbana de Badajoz (art. 31) o 
l’Ordenança municipal de neteja urbana de Bilbao (art. 10). 

No obstant això, les conductes de furgar o recollir 
escombraries pràcticament no se sancionen, a excepció, 
per exemple, del cas de l’Ordenança municipal de neteja 

29) que penalitza remenar en contenidors, i altres llocs 
assenyalats per a la recollida pel servei municipal, i retirar-
ne qualsevol material residual.

Respecte a les sancions, aquestes poden variar en funció del 
grau d’intencionalitat, la reincidència o reiteració, el dany 
ocasionat i altres circumstàncies. En general, la conducta 

les ciutats com a infracció lleu.

• Exercir la mendicitat
L’article 59 de l’ordenança tipus de la FEMP prohibeix, 
d’una banda, la mendicitat activa, és a dir, conductes que, 
sota l’aparença de mendicitat o sota formes organitzades, 
representin actituds coactives o d’assetjament, o 
obstaculitzin i impedeixin intencionadament el lliure 
trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics. 
Així mateix, concreta que es castiga, també, l’oferiment de 
qualsevol bé o servei a persones que es trobin a l’interior 

(art. 11 de l’Ordenança d’arbratge, parcs i jardins públics). 
Pràcticament totes les ordenances estudiades castiguen el 
mal ús dels bancs públics com una infracció lleu.  

• Ús de parcs, jardins i zones verdes
A l’ordenança tipus de la FEMP es recull de manera molt 
breu, a l’article 91, que s’ha de respectar la senyalització 
i els horaris dels jardins i parcs, així com la que puguin 
formular la policia local o el personal dels serveis 
competents. Així, qualsevol persona que entri o es trobi 
en un parc fora de l’horari indicat, amb la intenció, per 
exemple, de dormir-hi, pot ser sancionada. Totes les 
infraccions recollides a l’article esmentat es consideren 
lleus. Aquest seria el cas, per exemple, de Sant Sebastià 

romandre a l’interior dels parcs amb horari regulat més 
enllà de l’horari de tancament.”

• Remenar, manipular i recollir escombraries. Tirar 
escombraries
L’article 20.2 de l’ordenança tipus sanciona llençar o 
dipositar residus, deixalles i qualsevol tipus d’escombraries 
i runa a les vies públiques i els espais d’ús públic. No 
obstant això, l’article 28.13 afegeix que també es prohibeix 
remenar, furgar i extreure elements dipositats a les 
papereres i recipients instal·lats a la via pública. Aquestes 
dues conductes són constitutives d’una infracció lleu amb 

Totes les ciutats estudiades sancionen el fet de tirar 
escombraries a la via pública, a l’ordenança genèrica de 
convivència ciutadana i ús dels espais públics, o bé en una 
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de vehicles privats o públics, la qual cosa constitueix una 
falta lleu. En cas que la infracció consisteixi en la neteja 
dels parabrises dels automòbils detinguts als semàfors o a 
la via pública, la infracció es considera greu. D’altra banda, 
suposa una infracció molt greu la mendicitat exercida, 
directament o indirectament, amb menors o discapacitats. 
A més, és important destacar que, en el cas de la mendicitat 
activa (sense menors o discapacitats), s’estableix 
expressament la possibilitat de substituir la multa per 
sessions d’atenció individualitzada o cursos sobre les 
possibilitats d’assistència social, etcètera.

Aproximadament la meitat de les ciutats estudiades 
sancionen la mendicitat, però només la que s’exerceix de 
manera activa. Barcelona (art. 35) castiga la mendicitat 
activa (aquella que impedeix el lliure trànsit dels ciutadans) 
i la que es duu a terme amb menors o persones amb 
discapacitat. A Sant Sebastià, la mendicitat se sanciona 
d’una manera semblant (art. 16). En el cas de Barcelona 
(art. 35.5) i el de Granada (art. 50.5), s’estableix que, 
davant altres formes de mendicitat no activa i que tinguin 
arrel social, els agents de l’autoritat han de contactar 
amb els serveis socials per recopilar informació referent 
als recursos municipals més adequats per atendre les 
persones en aquesta situació. Hi ha una sèrie de ciutats 
que sancionen de manera similar la mendicitat coactiva, 
insistent, agressiva, etcètera. És el cas de Màlaga (art. 36), 
Santander (art. 17) i Tarragona (art. 125).

Destaca el cas de Valladolid, on, per sentència del 2013 
del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, es va 
declarar nul l’article 15.1 de l’ordenança, que sancionava 
qualsevol tipus de mendicitat a les vies i els espais públics. 

La sentència va anul·lar la prohibició genèrica de pidolar 
perquè vulnera el dret a la llibertat de les persones, tot 
i que aclareix que és lícit multar situacions de coacció, 

que l’exercici de la mendicitat ocasioni als ciutadans. El 
problema rau més en la redacció d’aquest article, ja que es 
refereix a qualsevol forma de mendicitat.

En la majoria d’aquestes ordenances, la mendicitat 
se sanciona com a infracció lleu. No obstant això, la 
mendicitat és una infracció greu quan es duu a terme 
amb menors o persones amb discapacitat, per la qual cosa 
s’arriben a imposar sancions importants.

És especialment interessant el que es preveu en 
determinades ciutats, com Tarragona, on les ordenances 
estableixen que, en casos de mendicitat (sense utilitzar 
menors o persones amb discapacitat), els agents d’autoritat 
han d’informar les persones que aquestes conductes estan 
prohibides i, només en cas que hi persisteixin, cal imposar 
la sanció corresponent (art. 127).

• Rentar-se o banyar-se a l’espai públic
L’article 93 de l’ordenança tipus de la FEMP prohibeix 
rentar-se, banyar-se o netejar objectes de qualsevol classe 
a les fonts o els estanys públics. A més, a l’article 84 

dutxes o similars. Totes dues conductes constitueixen 

Per la seva banda, l’article 67.1 prohibeix fer necessitats 

dels espais públics. Això es considera una infracció lleu de 
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Després d’analitzar les diverses conductes prohibides 
en diferents ciutats d’Espanya i les seves sancions 
corresponents, és important apuntar que, en la majoria 
de les ordenances, es busca l’equilibri entre un discurs 
inclusiu (basat en la importància del ciutadà) i un altre de 
repressiu (dirigit a erradicar conductes “antisocials”), així 

més simbòliques que efectives i un ressorgiment del 
punitivisme. Un dels problemes fonamentals que s’observa 
és l’abundància de conceptes jurídics indeterminats, que 
provoca que la sanció, o no, de certes conductes depengui 
més de la subjectivitat (criteri de les autoritats) que de 
l’objectivitat (els fets, el fàctic). No obstant això, cal 

algunes ordenances, encara que sigui de manera minoritària, 
és que postulen models cohesionats de societat i convivència 
i fan referència a col·lectius vulnerables o en exclusió, en 
relació amb la funció de protecció social dels municipis.

4.2. Obstacles en l’accés i la realització del dret  

a l’habitatge

A Espanya, les diverses situacions de sensellarisme s’han 
atès tradicionalment des dels serveis socials. Sempre hi 
ha hagut una forta separació entre les àrees d’habitatge i 
de serveis socials. La primera actuava sobre els problemes 
estructurals de l’habitatge i la segona atenia els problemes 
de les persones. L’una el continent i l’altra el contingut. 
Aquesta separació es reprodueix en tots els nivells 
administratius: Estat, comunitats autònomes i municipis, 
excepte en casos comptats. La concepció del sensellarisme 
com una problemàtica que s’ha d’atendre des dels serveis 

per menors, o bé es produeixen en mercats d’aliments, 

entorn, es tracta d’una falta greu amb multa d’entre 750 i 
1.500 euros.

Totes les ciutats recullen a les seves ordenances mesures 
com les de l’ordenança tipus, establint la prohibició de fer 

com a Tarragona (art. 122.1.b), o la prohibició de rentar-se, 
banyar-se o rentar la roba en fonts, estanys o similars, com 
a Barcelona (art. 58.2.c i 58.2.d) o Valladolid (art. 12). Les 
sancions d’aquestes accions són lleus o greus en funció de 

de menors. 

• Consum d’estupefaents i begudes alcohòliques 
L’ordenança tipus de la FEMP no fa referència al consum 
de menjar i de beguda en general a la via pública, tot i que 
sí que en regula la venda ambulant. Les ciutats han seguit 
aquesta línia, a excepció de València, on a l’article 26 de 
l’Ordenança de parcs i jardins es prohibeix el pícnic amb 
la intenció d’afavorir la conservació i el manteniment de 
les zones enjardinades, així com menjar sobre els bancs de 
manera que se’n puguin tacar els elements.

Per contra, l’ordenança tipus tracta en profunditat el 
consum de begudes alcohòliques i estupefaents. La regla 
general es disposa a l’article 70, on es prohibeix el consum 
de begudes alcohòliques i altres drogues als espais públics 
sobre la base de la protecció de la salut pública, el respecte 
al medi ambient o el dret a la tranquil·litat dels veïns.
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socials s’ha traduït en un enfocament d’escala dominant i, 
per això, l’accés de les persones sense llar a un habitatge 
social no s’ha tingut en compte com una solució principal 
i sostenidora. La falta de coordinació administrativa i la 

completar l’itinerari a través de recursos residencials 
temporals que concloguin amb l’accés a un habitatge social 
independent i permanent. Els obstacles principals per 
accedir a un habitatge social per part de les persones sense 
llar són de caràcter estructural, de model, de concepció, 
tant del sensellarisme com de la importància de l’habitatge 
social, ja que les administracions públiques haurien de 
facilitar l’accés, sostenir el gaudi i garantir la defensa del 
dret a l’habitatge (Fernàndez, 2015). Igualment, volem 

• Dimensió del parc d’habitatge social: l’escassetat 
estructural d’habitatge social a Espanya és un problema 
per a la població i, en particular, l’obstacle principal per als 
grups més vulnerables, com les persones sense llar. Aquesta 

de reallotjament per pèrdua d’habitatge o els processos de 
sortida del sensellarisme cap a un habitatge independent. 
A més, l’escassetat del parc d’habitatges socials i la 

residencial als serveis socials, que assumeixen la resolució 
de situacions més enllà dels casos estrictament de 
sensellarisme, com ara la concessió d’ajuts econòmics per 

habitatge del mercat privat de lloguer.  

• Priorització entre grups vulnerables: l’escassetat 

problemàtiques residencials fan que l’Administració no 
diferenciï adequadament entre situacions d’emergència 
residencial sobrevinguda i situacions d’urgència ja 
consolidades. En l’actualitat, un percentatge molt 
alt d’habitatges socials s’estan adjudicant de manera 
directa per part dels municipis o les comunitats 
autònomes per atendre situacions d’emergència social, 
com la pèrdua d’habitatge per impagament de lloguer 
o execució hipotecària. En canvi, els habitatges socials 

pilot. La creació de llistes d’espera en situacions 
d’urgència i emergència genera debats tècnics, polítics 
i socials sobre la prioritat d’alguns grups vulnerables 
davant d’altres en l’accés a l’habitatge social. Aquesta 
discussió s’amplia a les llargues llistes d’espera de 
la població general inscrita en els procediments 
d’adjudicació del Registre de sol·licitants d’habitatge amb 

en certs casos, problemes de “competència” entre grups 
vulnerables i instrumentalització política.  

• Criteris d’assignació no adaptats i contradictoris: els 
criteris d’assignació determinen l’elegibilitat de les 
persones que poden accedir a un habitatge social. Quan el 
parc d’habitatge social és escàs, aquests criteris tendeixen 
a ser restrictius. Els criteris de disposar d’ingressos mínims 
i estar empadronats al municipi des d’un cert temps (mesos 
o anys) poden determinar l’exclusió, de facto, d’una part 
important de persones sense llar de l’accés a un habitatge 
social. L’accés a l’habitatge social ha de dirigir-se a la 
població que no pot accedir al mercat, però, sobretot, ha 
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de situacions d’emergència o urgència i per consensuar 
criteris, procediments i respostes polítiques respecte 
d’aquestes i, així, aclarir els processos d’assignació 
d’habitatge social.

4.3. Invisibilització i expulsió 

Històricament, a Europa s’ha fet una perillosa (i falsa) 
associació entre immigració i delinqüència (Capdevila 
et al., 2010). Els governs europeus sempre han inclòs 
la immigració com una responsabilitat dels ministeris 
d’Interior. El Grup Trevi, creat a Europa el 1976 com a 
marc per a la cooperació intergovernamental, es va posar a 
treballar sobre una sèrie de problemes que afectaven tots 
els països. L’acrònim d’aquest grup respon al tractament 
del terrorisme, el radicalisme, l’extremisme, la violència i la 
immigració (Pajares, 1999). A més, al Tractat de Maastricht, 
a l’article K1, s’aborden els problemes d’immigració i 
delinqüència de manera conjunta. L’any 2005, Àustria, 
Bèlgica, França, Alemanya, Luxemburg, els Països Baixos 

immigració il·legal, així com la prestació de dades com 
l’ADN o la informació de l’empremta digital per controlar-

El juny del 2008, el Parlament Europeu va aprovar la 
Directiva 2008/115/CE, coneguda com a directiva de 

retorn, que va consolidar el procés de regressió dels drets 
humans que està tenint lloc a la Unió Europea. Després 
de la Directiva 2001/40/CE, la legislació s’ha centrat 
en la migració il·legal i en l’expulsió de migrants. Des 
que es va aprovar, el soscavament dels drets i l’exclusió 

a l’habitatge social de persones que disposen d’ingressos 
molt reduïts o nuls, com és el cas de les persones sense 
llar, que, pel cap alt, perceben una prestació mínima. 
D’altra banda, en el cas d’empadronament, alguns 
municipis el faciliten encara que la persona no disposi 
d’un habitatge, però no sempre es possibilita aquest 
procés. De fet, en casos determinats és un obstacle no 
comptar amb acompanyament o serveis de suport per 
a la realització de gestions administratives dirigits a 
persones sense llar. L’existència de noves situacions de 
sensellarisme i exclusió residencial ha obligat a revisar 
reglaments d’adjudicació d’habitatge social, com és el cas 
de les situacions de desnonament, execució hipotecària 
o ocupacions d’habitatges. Per exemple, un requisit 
estès per ser adjudicatari d’un habitatge social de lloguer 
és no ser propietari d’un habitatge, però, en els casos 
d’execució hipotecària, per actuar de manera preventiva, 
s’ha de facilitar el reallotjament abans que es deixi de ser 
propietari legalment. El cas de les ocupacions il·legals ha 
generat contradiccions importants a l’Administració per 
atorgar un habitatge social o no atorgar-lo. Les famílies 
o persones que hagin ocupat un habitatge públic o privat 
per necessitat i incapacitat de reallotjament alternatiu 
imminent per part de l’Administració són, normalment, 
excloses de l’accés a l’habitatge social perquè, segons la 
mateixa Administració, estaria enviant el missatge a la 
societat de fomentar l’ocupació il·legal. En tots els casos, 
l’accés, si és que es produeix, vindrà determinat mitjançant 
una prioritat atorgada per informes de serveis socials 
municipals o per una entitat social. 

• Coordinació administrativa: en molts casos no hi ha 
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i criminalització dels immigrants estrangers s’han 
convertit en un estàndard a tot Europa (Silveira, 2011). 
Les mesures administratives de control i repressió de la 
immigració il·legal han convertit els països europeus en 
estats expulsors, és a dir, màquines administratives que es 
dediquen a l’internament i expulsió, on els estrangers són 

(Silveira, 2009). Els centres de detenció o internament per 
a estrangers (CIE) s’han convertit en un instrument comú 
en les polítiques estatals dirigides a aquest col·lectiu, dels 
quals es val el dret penal especial i administratiu per al 
control i la repressió dels migrants. 

L’1 d’abril de 2015 entrava en vigor la disposició addicional 
primera de la nova Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 
protecció de la seguretat ciutadana —referent a l’anomenat 
règim especial de Ceuta i Melilla i les expulsions sumàries a 
frontera—. Aquesta normativa ja ha començat a tenir efectes. 

Segons l’informe anual del Servei Jesuïta a Migrants-
Espanya (SJM-E), durant el 2016 es van internar 7.597 
persones als diversos CIE de l’Estat. De les persones 
internades, 2.110 van ser expulsades i 95, retornades. És 
a dir, un 29% de les persones internades als CIE van ser 
repatriades forçosament, expulsades. En conseqüència, es 

no han estat deportades. Dues de cada tres persones 
internades als CIE són privades de llibertat, sense ser 

2016, s’ha arribat a 51 menors tancats als CIE. 

L’explicació que ofereix l’organització es basa en les 
detencions per estada irregular. El 2016, 35.882 persones 

van ser detingudes a Espanya per no tenir la documentació 
en regla, mentre que 9.241 persones van ser repatriades 
de manera forçosa (5.051 persones per mitjà d’ordres 
d’expulsió i 4.190 persones mitjançant devolució), la 
qual cosa representa un 26% respecte a les persones 
detingudes. Per tant, un nombre molt alt de persones van 
ser detingudes arran d’una sol·licitud de documentació 

cossos de seguretat de l’Estat. És especialment greu que 
aquestes detencions es produeixin a la via pública o en 

ja que són totalment aleatòries, sense que hi hagi denúncia 
penal o la presumpta comissió d’un delicte penal. Un 26% 
de les persones visitades als CIE pel SJM-E superava els 
quinze anys de residència a Espanya.

És una obvietat l’aplicació del dret penal de l’enemic a la 
població estrangera i a la immigració a Europa. Però podem 

Un exemple sempre ajuda a comprendre millor la situació. 
L’any 2011, a Bilbao (País Basc), la policia local i la Unitat 
d’Estrangeria de la Policia Nacional van entrar en un 
dipòsit de cadàvers abandonat on 63 persones sense llar 
estaven dormint. D’aquestes, 44 persones no tenien la 
documentació en ordre i van ser detingudes per la Unitat 
d’Estrangeria, que va obrir un procés contra elles pel fet 
de trobar-se al país de manera irregular5. Els qui no tenien 

es completés la tramitació de l’ordre d’expulsió; en altres 

5. http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/291193 (gener del 2018)
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eren expulsats. La intervenció de la policia va ser motivada 
per les queixes dels veïns, que van alertar de “la presència 

baralles constants que originaven”, la qual cosa amenaçava 
la seva seguretat i generava problemes de salubritat. Per 
tant, la intervenció policial es va dur a terme per evitar 
problemes de seguretat i insalubritat. 

de l’enemic s’està aplicant a les persones sense llar de 
manera generalitzada, en el cas de la població immigrant 

les característiques bàsiques de criminalització en un 
estat anterior al delicte, la desproporció de les penes i 
la reducció de garanties processals. La cruïlla entre la 
criminologia de la intolerància i l’excepcionalitat penal, el 
dret penal simbòlic i el nou punitivisme estan consolidant 
l’extensió del dret penal de l’enemic a situacions de 
sensellarisme i dibuixen un escenari preocupant de 
desarticulació del caràcter protector dels sistemes penals 
inherents als estats socials i democràtics en el marc de 
l’estat de dret (Rivera, 2004).

5. Conclusions

En aquest article s’ha evidenciat l’impacte directe que té la 
regulació de l’espai públic sobre les condicions materials i 
els drets de les persones sense llar. Aquest fenomen no es 
pot analitzar sense tenir en compte un procés més ampli 
de penalització del sensellarisme. La criminalització de 
les activitats de les persones sense llar per (sobre)viure al 
carrer i els obstacles per accedir a un habitatge social, així 
com les mesures que volen invisibilitzar el sensellarisme 

expulsant-lo de certes zones de la ciutat o a través de la 
detenció i deportació a altres països, formen part d’un 
mateix procés de penalització del sensellarisme. 

Hem aplicat aquest marc conceptual per al cas espanyol 
i s’han evidenciat lleis, normatives i polítiques que 
penalitzen el sensellarisme. S’han analitzat diferents 
ordenances de ciutats que fa més de deu anys que es 
despleguen en la regulació de l’espai públic. Es detecten 
les polítiques de la criminologia de la intolerància i 
l’excepcionalitat penal. Encara que les persones sense 

que ho són les activitats que es veuen obligades a fer per 
sobreviure al carrer. Se sancionen activitats com dormir, 
acampar, pidolar, buscar a les escombraries o rentar-se 
a la via pública. Més enllà de l’obvietat que no té sentit 
multar qui no pot pagar, es conclou que, a partir d’aquestes 
mesures, s’està aplicant el dret penal de l’enemic a les 
persones sense llar migrants en situació irregular. Són 
persones que, sense haver comès cap delicte, més enllà 
de la seva situació administrativa, són detingudes, reben 
un càstig desproporcionat i no disposen de garanties 
processals plenes. 

D’altra banda, l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2015, 
de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, ha 
generat un marc jurídic nou que criminalitza i sanciona 
l’ocupació de la via pública i autoritza les expulsions 
sumàries a frontera sense procediment administratiu. 
Caldrà comprovar-ne el desenvolupament i l’impacte en 
les noves ordenances de civisme o convivència que s’estan 
debatent i en els processos d’expulsió de persones migrants 
en situació administrativa irregular.
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A més, amb la raquítica dimensió del parc d’habitatge 
social i la saturació del sistema de provisió residencial per 
oferir reallotjament alternatiu en cas de desnonament a 

social per a determinades formes de sensellarisme més 
extremes.

Per tot això, es constata un procés intens de penalització 
del sensellarisme a l’Estat espanyol.    

La gestió neoliberal del sensellarisme suposa una visió 
economicista dels drets humans que rau en la reducció 
d’estàndards i la minimització d’obligacions essencials. 
El reconeixement de drets ja no és una amenaça, si 
s’operativitza amb criteris restrictius i selectius que limitin 
la demanda i les sol·licituds. La dualització de serveis 
socials, del sistema d’allotjament o del sistema de sanitat 
genera “guerres entre pobres” amb diferents situacions 
administratives, però amb les mateixes necessitats 
no cobertes. Hi ha situacions de sensellarisme que el 
sistema ja no pretén resoldre, només amagar, traslladar, 
empresonar o expulsar. Per això, és imprescindible el 
control i la gestió del sensellarisme. A Europa, i en el cas 
espanyol, s’està articulant un marc legislatiu perillós, 
ambigu i obert que pot donar lloc a una aplicació arbitrària 
en funció de qui atengui la situació.

La penalització del sensellarisme no és més que un 
exemple de gestió neoliberal de la pobresa que a cada país 
es produeix de manera i intensitat diferents. A Espanya, la 
criminalització de les activitats quotidianes de persones 
sense llar en situació de carrer, l’obstaculització en l’accés 
al sistema d’allotjaments temporals i a habitatge social 

o l’expulsió de persones migrants sense llar per estar en 

neoliberal del sensellarisme i no una estratègia per 
erradicar la problemàtica d’acord amb una perspectiva de 
drets humans. 

Com a via alternativa, des de la criminologia, Hillyard 

de delicte produït per un individu amoral racional i ens 
proposa adoptar la perspectiva de dany social, amb la 
recuperació de la responsabilitat social sobre el delicte. 
Ferrajoli (2013) proposa, basant-se en investigacions d’una 
criminologia crítica global, abordar el concepte de crims 
dels mercats o crims de sistema per referir-nos amb això als 
crims de massa contra la humanitat, realitzats per mercats 
i estats, que la criminologia ha de llegir com a agressions 
als drets humans i als béns comuns. Per què no s’analitza el 
dany social causat per l’especulació amb béns i necessitats 

ordenances sobre el comportament dels agents econòmics 

Hem de recuperar el vincle social amb “l’altre” i abordar les 
situacions de sensellarisme des d’una perspectiva de drets 
humans que satisfaci les necessitats de les persones, les 
apoderi i en potenciï les capacitats.
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La seguretat urbana 
des de l’urbanisme 
feminista
Sara Ortiz Escalante1, 

Col·lectiu Punt 6 (Barcelona) 

Paraules clau: seguretat urbana, gènere, feminisme

La por i la seguretat han estat objecte ampli d’estudi en 

que la seguretat continua sent un element central en 

les polítiques urbanes, són poques les ciutats que han 

incorporat una perspectiva de gènere en l’urbanisme, 

la seguretat i la prevenció de la violència. Aquest 

article fa un recorregut històric de com l’urbanisme 

feminista ha abordat la seguretat en les últimes quatre 

dècades. Després d’una revisió de les aportacions del 

feminisme, es presenten els mètodes que s’han fet 

servir pel que fa a l’abordatge de la seguretat a l’espai 

continu publicoprivat. Per acabar, a l’article es presenten 

dos exemples d’aplicació que hem dut a terme des del 

de com les institucions poden millorar la incorporació de 

coneixements i pràctiques feministes i, alhora, es reconeix 

com s’ha avançat des de les administracions.

 
Introducció

La por i la seguretat han estat objecte ampli d’estudi en 

podria ser un intent de gestionar la por a la ciutat.” 
(Sandercock, 2002, p. 203)

Tot i que la seguretat ha estat i continua sent un element 
central en les polítiques urbanes, encara són poques les 
ciutats que han incorporat una perspectiva de gènere en 

1. PhD Candidata a la School of Community and Regional Planning of the 
University of British Columbia (Vancouver).
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l’urbanisme, la seguretat i la prevenció de la violència. Com 
a conseqüència, la majoria de teories i intervencions sobre 

a controlar i prevenir el crim a través del disseny dels espais. 
En són un exemple la prevenció del crim a través del disseny 
de l’entorn (Crime Prevention Through Environmental 
Design, CPTED) o els programes de ciutats segures. Però 
aquestes iniciatives responen majoritàriament a un tipus 
de crim produït per desconeguts a l’espai públic i contra la 
propietat privada. Des del feminisme s’ha criticat aquestes 
estratègies perquè no han tingut en compte el gènere i 
s’han enfocat només en l’aspecte físic de l’urbanisme, 
sense incloure una anàlisi social de per què la percepció 
de la seguretat és diferent per gènere i altres identitats 
interseccionals (Koskela and Pain; Pain, “Gender, Race, 
Age and Fear in the City”; Sweet and Escalante). Tot i això, 
la recerca feminista de les darreres dècades ha demostrat 
que la por i la percepció de la seguretat limita el dret de 
les dones a la ciutat, i n’és un exemple com les dones 
redueixen la seva mobilitat a la nit (Pain, “Space, Sexual 
Violence and Social Control: Integrating Geographical and 
Feminist Analyses of Women’s Fear of Crime”; Pain, “Social 
Geographies of Women’s Fear of Crime”; Koskela and Tani; 

and Changing Relations to Space.”; Loukaitou-Sideris, “Is It 

Aquest article fa un recorregut de com l’urbanisme 
feminista ha abordat la por i la seguretat en les últimes 
quatre dècades. Després d’una revisió teòrica que recull 
les aportacions del feminisme al tema de la seguretat 
urbana, es presenten els mètodes que s’han fet servir per 
a l’abordatge en l’àmbit pràctic en diferents contexts. 

Per acabar, l’article presenta alguns exemples que hem 
aplicat des del Col·lectiu Punt 6, una cooperativa de 
dones arquitectes, sociòlogues i urbanistes que fa més 
de deu anys que treballem i desenvolupem metodologies 
d’urbanisme feminista en l’àmbit local, nacional i 
internacional. En concret, es presenten dues experiències 
en què s’ha treballat l’abordatge de la seguretat urbana des 
d’una perspectiva de gènere interseccional: la guia Entorns 

habitables i el projecte d’investigació-acció feminista 
participativa “Nocturnes”.

1. Recorregut històric de l’abordatge de la seguretat des  

L’abordatge i la recerca sobre prevenció del delicte ha exclòs 
del seu anàlisi una perspectiva de gènere i interseccional, i 
s’ha centrat fonamentalment en actes vandàlics, robatoris 
i actes incívics. Les mesures dels governs locals sobre 
prevenció i control del delicte normalment provenen de 
l’àmbit de la justícia i la criminologia, i s’implementen 
estratègies restrictives com ara augmentar la presència de 
la policia i el control d’accés a espais públics, per exemple, 
tancant parcs a partir de certes hores de la nit. També 
s’han utilitzat altres estratègies més interactives, com ara 

ncia de persones a l’espai públic o dur a 
terme tallers educatius en comunitats més desfavorides 
(Wekerle and Whitzman; Pain and Townshend). Aquestes 
intervencions, però, no han inclòs una perspectiva de 

han estigmatitzat poblacions, com si la violència només es 
donés en comunitats marginades.

Un exemple d'això, que sorgeix als anys setanta al món 
anglosaxó, però que encara es continua aplicant en molts 
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contextos, són els programes de “prevenció del crim a 
través del disseny de l’entorn” (CPTED, per les seves 
sigles en anglès)2. Els principals elements d’abordatge 
d’aquest programa són la vigilància natural, el foment 
de la territorialitat, el manteniment i la neteja de zones 

de l’accés i la promoció de rutes alternatives. Aquestes 
estratègies han estat criticades pel fet de fer front només 
als delictes i actes criminals perpetrats als espais públics 
per persones desconegudes, ignorar la majoritària violència 
contra les dones i no incloure una anàlisi de gènere de la 
violència (Wekerle and Whitzman). Als anys vuitanta, al 
Regne Unit, es van crear els programes de ciutats segures, 
orientats a prevenir la violència a través del disseny urbà, i 
a França es van crear els programes de prevenció del crim 
i la violència amb un enfocament social, dirigits a homes 
joves com a grup de risc de cometre delictes.
 
L’agència ONU-Habitat, el 1996 va crear, també, un 
programa de ciutats segures per abordar la seguretat urbana 

ciutats. Aquest programa es basava en la combinació dels 
dos enfocaments: el físic i el social. Però no incloïa tampoc 
una perspectiva de gènere o l’abordatge de la violència 
contra les dones. Tot i això, un aspecte positiu d’aquest 
programa és que donava el mateix valor a la percepció 
de por de la violència que a la violència en si mateixa, i 
considerava la ciutadania com a experta a analitzar la 
violència urbana. Aquests programes també promovien 
col·laboracions entre governs estatals, municipis, barris i 
la ciutadania, per prevenir la violència no només a través 

del disseny, sinó també del desenvolupament comunitari i 
l’educació (Wekerle and Whitzman). 

En l’actualitat, la seguretat i l’abordatge de la violència a 
les ciutats es continua enfocant sobretot en els crims, és 

realment en tots els tipus de violència que existeixen. Els 
programes d’abordatge del crim són molt limitats perquè 

per llei, prohibeix o castiga. Però hi ha tipus de violència 
masclista que en molts contexts no estan prohibits ni 
penalitzats. Alhora, aquest enfocament també exclou la 
percepció de por i seguretat, que és essencial per abordar la 
seguretat des d’una perspectiva feminista interseccional.
 
Des dels anys setanta, el moviment i la recerca feminista 

sica de l’entorn vagi 
acompanyada d’elements socials i econòmics. Alhora, s’ha 
analitzat la (in)seguretat de les dones a les ciutats i els 
entorns quotidians, detallant què s’entén per violència 
de gènere i per percepció de por i seguretat, per tal d’anar 

com s’ha esmentat, incloure la percepció de por i seguretat 
permet abordar, per exemple, l’assetjament sexual al carrer, 
“una forma de violència al carrer no criminalitzada que 
té un alt impacte en l’accés de les dones a l’espai urbà” 
(Koskela and Tani). 

Incloure la percepció de seguretat i por que vivim les dones 
stiques 

físiques de l’espai públic i tenir en compte els rols socials 
en una societat que discrimina les dones (Kallus and 

2. http://www.cpted-region.org/spanish/
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emocionals i pràctiques de les persones i comunitats 
als temes de violència (Pain, “Gender, Race, Age and 
Fear in the City”; Koskela, “Fear and Its Others”). La por 
i la percepció de seguretat estan condicionades per la 
diferència que existeix entre el tipus de violència que 
poden experimentar les persones depenent del sexe, el 
gènere, l’edat, l’origen, etcètera, i això té un impacte 
directe sobre les diverses percepcions. La por està basada 
en relacions de poder de gènere que també es manifesten 

of Violence and Changing Relations to Space”; Koskela, 
“Fear and Its Others”; Dammert; Epstein), i es reprodueix 
en les pràctiques de la vida quotidiana (Koskela, “Fear and 
Its Others”; Sandberg, L. and Rönnblom; Gordon et al.; 
Valentine, “The Geography of Women’s Fear”). La por es 
reprodueix mitjançant el procés de socialització en rols 
de gè
vulnerables i els homes com a forts i agressius. Aquesta 
producció social de la por es manifesta a través de canals 
formals i informals, des dels mitjans de comunicació o 

família quan li diem a una dona jove que no torni a casa 
sola (Valentine, “Images of Danger: Women’s Sources 
of Information about the Spatial Distribution of Male 
Violence”; Dammert; Koskela, “Fear and Its Others”; 
Mackie; Maccoby; Stockard). 

diferents per a homes i dones (del Valle, 2006). En les dones 
està marcada per la violència exercida sobre el seu cos 
sexuat i determina en gran mesura com les dones viuen 
els diversos espais, domèstics, comunitaris o públics. Les 
dones tendeixen a tenir por de la violència sexual, el tipus 

de violència que ataca la part més íntima dels seus cossos i 
tendeixen a adaptar i limitar la seva vida quotidiana per la 
por de la violència (Pain, “Space, Sexual Violence and Social 
Control: Integrating Geographical and Feminist Analyses of 
Women’s Fear of Crime”; Falú, “Restricciones ciudadanas: 
las violencias de género en el espacio público”; Sweet and 
Ortiz Escalante, “Bringing Bodies into Planning: Visceral 
Methods, Fear and Gender Violence”). Com assenyala Ana 
Falú (2009), les violències que s’exerceixen tant als espais 
públics com de portes endins, sotmeten els cossos de les 
dones. El cos de les dones és el territori que està en joc, per 
ser ocupat, concebut com a mercaderia apropiable i percebut 
com a disponible; però també com a categoria política, com 
un lloc on exercir els drets i resistir les violències (Falú, 

Incloure la percepció d’inseguretat en l’anàlisi permet 
prendre consciència de com la por limita la llibertat i la 
mobilitat de les dones, i respondre-hi, principalment en 
les activitats nocturnes, tant en àmbits de recreació com 
de treball, i especialment en els trajectes (Laub) i l’ús 
de determinats espais; això provoca que el sentiment 
de pertinença sigui inferior i, per tant, es doni menys 
participació activa de les dones.

La por i la percepció de seguretat afecta la vida 
quotidiana de les dones i la seva mobilitat, l’ús de la 
ciutat i la participació als seus entorns quotidians (Pain, 
“Space, Sexual Violence and Social Control: Integrating 
Geographical and Feminist Analyses of Women’s Fear of 
Crime”; Moser), i aquestes limitacions augmenten quan es 
fa fosc (Lynch, G., and Atkins; Atkins; Pain, “Space, Sexual 
Violence and Social Control: Integrating Geographical 
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and Feminist Analyses of Women’s Fear of Crime”; Pain, 
“Social Geographies of Women’s Fear of Crime”; Koskela, 

Changing Relations to Space”; Ganjavi, Lebrasseur, and 
Whissell; Carter; Loukaitou-Sideris, “Is It Safe to Walk 

Building Inclusive 

). Estudis 
sobre els patrons de mobilitat de les dones han mostrat que 
les dones tenen una mobilitat més sostenible, complexa 
i diversa (Grieco, Pickup, and Whipp; Grieco and Ronald; 
Hanson and Johnston; Hanson and Hanson; Law; Hanson; 
Miralles-Guasch and Martínez Melo; Miralles-Guasch). 
Però, la mobilitat de les dones es pot arribar a paralitzar a la 
nit a causa de la por de la violència. A la nit, aquestes eviten 
certes zones de la ciutat, no utilitzen certs mitjans  
de transport, o decideixen no sortir de casa (Atkins; Ganjavi, 
Lebrasseur, and Whissell; Carter; Loukaitou-Sideris, “Is It 

Neighborhood Safety and Security Considerations and Their 
Effects on Walking”; Whitzman et al., Building Inclusive 

). L’urbanisme 
ha de respondre a aquesta paradoxa per garantir el dret de 
les dones a la ciutat tant de dia com de nit. 

En l’anàlisi i abordatge de la seguretat a les ciutats des 
d’una perspectiva feminista també és clau trencar i 
qüestionar la divisió imposada per la societat patriarcal 
entre l’espai públic i el privat. Les urbanistes feministes 
qüestionen, en el seu treball, la reproducció de la separació 
de l’esfera pública productiva i l’esfera pública  
reproductiva perquè respon a estructures patriarcals i 
capitalistes (Hayden; Sandercock, L., & Forsyth; Healey; 

Servon; Sweet and Escalante; Muxí Martínez, Z., Casanovas, 
R., Ciocoletto, A., Fonseca, M. and Gutiérrez Valdivia).

dones a la ciutat, i com aquestes fronteres són construïdes, 

“Les vides de les dones estan en constant transició 

anant a espais que han estat tancats per a elles (com 
els carrers de la ciutat a la nit), o creant espais nous 
i alternatius per tal de transcendir els límits, tant 
visibles com invisibles. Algunes dones transgredeixen 
aquests límits (per exemple, les prostitutes o altres 
dones que tenen permís per entrar al domini masculí si 
encaixen amb els atributs masculins); d’altres treballen 
per mantenir els límits, i accepten la divisió de gènere 

Aquesta falsa dicotomia, a més de ser herència d’un sistema 
patriarcal i capitalista també és etnocèntrica, ja que té molt 
poc sentit en contexts de barris o assentaments informals 
on el concepte de “llar” vinculada a un espai privat separat 
físicament i socialment de l’espai públic no existeix, ja que 
si vius en una barraca, l’estructura és tan vulnerable que les 

(Meth).

A més de ser una dicotomia patriarcal i etnocèntrica, la 
divisió sexual dels espais és opressiva per a les persones 
transgènere perquè les força a respondre a expectatives 
hegemòniques del que s’espera d’un gènere en un espai 



76 | Barcelona Societat En profunditat

(Doan). Duncan (1996), també posa en qüestió que la 
dicotomia públic-privat sigui utilitzada per “construir, 
controlar, disciplinar, tancar, excloure i suprimir la 
diferència sexual i de gènere preservant les estructures de 
poder patriarcals i heterosexistes”. (Duncan, 1996: 128) 

reivindiquen una relació mé
i la ciutat, veient els cossos com una escala espacial 
que connecta l’espai públic amb el privat (Doan, 2010; 

Escalante, 2014). Aquesta reivindicació s’ha fet tant des de 

Bodies into Planning: Visceral Methods, Fear and Gender 
Violence”) i sovint connectada a temes de percepció de 
seguretat. Un altre exemple és com Gina Vargas (2009) 

memòria de les violències que experimentem com a dones. 
Alhora, entendre els cossos des d’aquesta mirada també 
permet conceptualitzar-los com a territoris d’ocupació i 
també de resistència. Ana Falú (2009) argumenta que els 
cossos de les dones són un espai privat i únic, i que hem 
de reapropiar-nos dels nostres cossos com a dones per tal 
de poder apropiar-nos, també, d’altres territoris: la llar, el 
barri, la ciutat, el país. 

2. Mètodes feministes participatius per a l’abordatge de  

la seguretat urbana

L’aportació de les acadèmiques i activistes feministes 

reformulació de les agendes urbanístiques per tal que 

la violència de gènere es consideri un tema central en 
l’urbanisme (Andrew, 1995; Michaud, 2005; Smaoun, 2000). 
Des dels anys setanta s’han desenvolupat metodologies i 
eines per analitzar i crear entorns segurs i inclusius per a 
les dones, com ara les auditories de seguretat de les dones; 

refugi, o la incorporació de la perspectiva de gènere a plans 
de seguretat en l’àmbit comunitari. 

Les feministes canadenques han estat sempre referents 
en aquesta feina. Als anys vuitanta, fruit d’una escalada 
de violència sexual contra les dones a l’espai públic a 
algunes ciutats canadenques com Montreal i Toronto, el 
moviment feminista es va mobilitzar per posar aquest tema 

de Montreal, als anys noranta es va crear el Consell de 
Dones Montrealeses, que va treballar perquè les polítiques 
urbanes de la ciutat abordessin la seguretat de les dones 
i treballessin per millorar la vida quotidiana. Una de les 
demandes i accions que van sorgir d’aquest consell va ser 
la realització d’auditories de seguretat de les dones, en 
particular, a través de l’organització de marxes exploratòries 
pels diversos barris de la ciutat. “Femmes et Ville”, coordinat 
per Anne Michaud, va ser el programa de la ciutat per mitjà 
del qual es van portar a terme aquestes marxes. Les marxes 
exploratòries també fa molts anys que es desenvolupen a 
Toronto, a càrrec de l’organització METRAC. Anys després, a 
l’inici del 2000, aquest treball es va internacionalitzar amb la 
creació de l’organització no governamental Women in Cities 
International, amb seu a Montreal, que ha estat una de les 
organitzacions feministes que ha treballat més perquè la 
seguretat de les dones i nenes s’inclogués a l’agenda pública 
local, nacional i internacional. 
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Aquest treball, que es va iniciar a Montreal, va recollir 
molta informació sobre quins elements contribuïen a 
la percepció de seguretat de les dones. D’aquest treball 
sorgeixen els famosos sis principis bàsics per un entorn 
segur per a les dones:

• Saber on ets i a on vas.
• Veure i ser vista.
• Escoltar i ser escoltada.
• Poder-se escapar i obtenir auxili.
• Viure en un ambient net i acollidor. 
• Actuar col·lectivament.

El treball fet a Montreal es va publicar el 2002 a la 
Guide d’amenagement por un environnement sécuritaire, 
coordinada per Anne Michaud, respresentant de “Femmes 
et Ville” en aquell moment. Tant aquests principis com 
les eines d’auditoria de seguretat urbana i de marxes 
exploratòries s’han adaptat a diferents contextos i s’han 
portat a la pràctica, per exemple, per la Red Mujer y Hábitat 
de América Latina, que treballen en projectes de ciutats 
segures per a les dones des dels anys noranta, o per Jagori 
a l’Índia o el Col·lectiu Punt 6, amb la publicació recent 
d’Entorns Habitables3.

També es van pronunciar tres conferències internacionals 
sobre la seguretat de les dones, organitzades per Women in 
Cities International. La primera a Montreal l’any 2002, la 

segona a Bogotà el 2004, coorganitzada amb la Red Mujer 
y Hábitat, i la tercera a New Delhi el 2010, coorganitzada 
amb Jagori. En aquestes conferències es va avançar a 
implicar els diversos agents que intervenen en la seguretat 
de les ciutats: administracions públiques, organitzacions 
feministes i de dones, o organismes multilaterals com ONU 
Mujeres o ONU Habitat. És d’aquesta última conferència 
que sorgeix el llibre 

 (Whitzman et al., 2013), en què 
es fa un recull dels avenços en l’estudi i la pràctica de la 
seguretat urbana des d’una perspectiva feminista i la seva 
relació amb diferents àmbits urbanístics i socials: mobilitat, 
migració, interseccionalitat, etcètera. 

Des de l’última conferència, tant ONU Mujeres com ONU 
Habitat han ampliat la seva tasca en aquest àmbit, que 
prèviament s’havia desenvolupat exclusivament des de 
les organitzacions feministes. I això ens porta a fer una 
lectura crítica de quina ha estat l’evolució de l’abordatge 
de la seguretat urbana des que l’ONU va començar a 
treballar aquest tema. D’una banda, aquestes agències de 
les Nacions Unides s’han apropiat del discurs i la pràctica 
desenvolupada durant dècades per part del moviment 

moviment. Han recollit les metodologies desenvolupades 
per les organitzacions feministes durant anys i han passat 
a oferir l’assessorament tècnic als ens locals. Aquesta 
cooptació per part d’organismes multilaterals i l’apropiació 
del discurs ha calat en l’àmbit estatal i local, ja que els 
últims anys, més ciutats del món han engegat programes de 
ciutats segures per a les dones. Però cal ser crític respecte a 
com s’ha fet, ja que les organitzacions feministes que han 
desenvolupat la feina durant dècades continuen rebent 

3. Valdivia, Blanca, Adriana Ciocoletto, Sara Ortiz Escalante, Marta Fonseca 
i Roser Casanovas (2017). Entorns Habitables. Auditoria de seguretat urbana 
amb perspectiva de gènere a l’habitatge i l’entorn. Col·lectiu Punt 6. https://
issuu.com/punt6/docs/entorns_habitables_cat_final
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poc reconeixement i valoració, i moltes vegades segueixen 
tenint condicions precàries de subsistència i de feina. El 
personal de les Nacions Unides, per contra, s’encarrega de 
fer aquestes assessories tècniques amb unes condicions 
laborals i salarials a les quals les organitzacions feministes 
mai podran accedir. 

En tot cas, la tasca que s’ha fet en l’àmbit internacional 
ha servit per desenvolupar i consolidar una metodologia 
per treballar la seguretat urbana des d’una perspectiva de 
gènere interseccional. Les metodologies desenvolupades 
des de les organitzacions feministes per dur a terme 
auditories de seguretat urbana han inclòs marxes 
exploratòries, mapes perceptius, observació participant, 
enquestes de victimització, entrevistes a persones clau i 
grups de discussió, entre altres.

Les marxes exploratòries són una metodologia molt concreta 
desenvolupada per la teoria i la pràctica feminista, que 

percepció de seguretat a l’espai públic des d’una perspectiva 
de gènere. Les marxes exploratòries són un dels mètodes 
més coneguts i utilitzats. Consisteixen a recórrer un barri 
o un entorn concret amb un grup reduït de dones —entre 
cinc i deu dones—, per detectar i analitzar quins elements 
físics i socials condicionen la percepció de seguretat de les 
dones que viuen en un entorn determinat i l’utilitzen. A part 
de ser una eina de diagnosi per obtenir informació de com 
l’urbanisme pot respondre a aquesta problemàtica, també 
és una eina d’apoderament de les dones, ja que permet 
visibilitzar el coneixement que tenen les veïnes de l’entorn 
per on viuen i es mouen, i valorar la seva participació activa 
en el disseny i la transformació dels seus entorns urbans.

En l’actualitat, es fan marxes exploratòries amb diferents 
grups, però és important entendre que en tractar temes 
de violència masclista, cal que el grup permeti que 
les persones que l’integren es puguin sentir còmodes 
compartint les seves vivències i percepcions. Per tant, és 
recomanable que no siguin grups mixtos, sinó que es facin 
amb dones, o en grups separats que comparteixin realitats. 
Per exemple, dones amb diversitat funcional, dones 
lesbianes, dones trans, homes joves, dones grans, etcètera. 

En el cas de l’Estat espanyol, han estat les feministes 
basques les pioneres a treballar aquest tema a l’Estat, 
sobretot a través dels mapes de la ciutat prohibida. Són 
elles les capdavanteres a treballar els mapes perceptius 
en el nostre context; n’és un exemple, la feina feta per 
Plazaandreok a Donosti o Hiria Kolektiboa. I en l’actualitat, 
Dunak al País Vasc i Col·lectiu Punt 6 a Catalunya. 

Els mapes perceptius serveixen per visibilitzar els elements 
físics o socials que limiten o afavoreixen l’ús dels espais 

utilitzar i gaudir-ne amb autonomia i seguretat. S’ubiquen 
al mapa tant els espais que no es fan servir o pels quals no 

utilitzar-los, com els que s’usen habitualment perquè són 
macos i agradables (Valdivia et al.).

A Col·lectiu Punt 6 també hem adaptat els principis de 
seguretat, primer per a una publicació elaborada per a 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials de Catalunya, on 
es va fer una adaptació teòrica amb exemples d’aplicació 
(Col·lectiu Punt 6, 2011). I més recentment, hem pogut 
desenvolupar una auditoria de seguretat urbana amb 
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perspectiva de gènere a l’habitatge i l’entorn, a Cali, 
Colòmbia, on hem contribuït a través de l’aplicació de 
noves eines metodològiques participatives i l’aplicació 
d’estratègies i actuacions concretes per desenvolupar, per 
tal de millorar la percepció de seguretat a l’habitatge i el 
seu entorn (Valdivia et al.).

3. Experiències 

En aquest apartat presentem dues experiències d’abordatge 
de la seguretat urbana des de la perspectiva de gènere,  
que pensem que han contribuït a ampliar les eines per 
tractar-la. 

3.1. Entorns habitables. Auditoria de seguretat urbana  

L’auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de gènere 
a l’habitatge i l’entorn és una eina de diagnòstic urbà 
que analitza la seguretat de les persones. Es basa en una 
anàlisi integral dels aspectes socials, físics i funcionals que 
condicionen la percepció de seguretat a l’espai, aplicant-
hi una perspectiva de gènere interseccional. L’auditoria 
ha implicat un treball conjunt entre el personal tècnic, 
les organitzacions de dones, altres organitzacions de la 
societat civil i altres persones que treballen al territori 
i tenen un coneixement de la realitat del context, 
en col·laboració amb l’equip facilitador i redactor de 
l’auditoria. En aquest treball, la participació i l’experiència 
de les dones és imprescindible perquè són les veïnes  
les que coneixen més el seu territori i, en particular, amb 
relació a la seguretat. 

L’auditoria es desenvolupa aplicant un repertori d’eines i 
mètodes participatius i feministes per obtenir informació 

sobre els diversos aspectes del context físic i social, i sobre 
com impacta en la seguretat de la vida quotidiana de les 
persones. Aquestes eines són l’observació participant, 
les entrevistes a persones clau, els grups de discussió, els 
tallers sobre vida quotidiana i seguretat urbana, les marxes 
exploratòries, els mapes perceptius, els mapes corporals i la 
casa sense gènere.

Des del Col·lectiu Punt 6, s’ha contribuït a l’ampliació de 
les eines disponibles per fer una auditoria de seguretat, 
incorporant noves eines a aquesta metodologia centrades 
a trencar amb la dicotomia públic-privat. A les eines ja 
existents esmentades abans, aquesta guia n’inclou tres 
més que ajuden a posar en qüestió aquesta dicotomia: els 
tallers sobre vida quotidiana i seguretat urbana, els mapes 
corporals i la casa sense gènere. 

Els tallers sobre vida quotidiana i seguretat urbana tenen 
l’objectiu de reconèixer, descriure i valorar les activitats 
que es desenvolupen en el dia a dia, detectar les que 
ens creen relacions de dependència, explicar com són 
els desplaçaments per portar-les a terme, distingir les 
característiques dels espais on tenen lloc i analitzar si la 
percepció de seguretat condiciona el desenvolupament 
d’aquestes activitats i l’ús dels seus espais. Aquests tallers 
són una eina que Col·lectiu Punt 6 fa més de dotze anys 
que utilitza i adapta en diferents contexts tant en l’àmbit 
local, com en l’estatal i internacional (Casanovas et 

quotidiana de cadascuna de les dones a una priorització 
col·lectiva de quins elements favorables i desfavorables del 
seu barri o territori afecten la seva vida quotidiana. Aquest 
mètode és molt útil com a eina d’apoderament i de presa 
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de consciència del coneixement que les dones tenen sobre 
el seu territori, i, alhora, recull dades qualitatives molt 
detallades a escala de barri. 

Els mapes corporals són “una tècnica holística i no-lineal 
de creació de dades que pot documentar situacions, 
processos i experiències espacials i temporals, i també 
experiències que incloguin sentiments, emocions, 
percepcions a la vegada que els cossos interactuen 
visualment amb els espais que els rodegen” (Sweet and 
Ortiz Escalante, “Engaging Territorio Cuerpo-Tierra 
through Body and Community Mapping : A Methodology 
for Making Communities Safer”). Des dels anys vuitanta, 
els mapes corporals s’han utilitzat en el camp de la salut 
(Cornwall) i per documentar experiències migratòries i 
problemes de salut de persones migrants sense papers 
(Gastaldo, Magalhães, and Carrasco). Recentment, junt 
amb Elizabeth L. Sweet hem utilitzat els mapes corporals 
per analitzar la por i la violència de gènere des de la 

Bodies into Planning: Visceral Methods, Fear and Gender 
Violence”; Sweet and Ortiz Escalante, “Engaging Territorio 
Cuerpo-Tierra through Body and Community Mapping: 
A Methodology for Making Communities Safer”). En el 
context de les auditories de seguretat urbana, els mapes 
corporals serveixen per analitzar com es viuen, a través 
del cos, les emocions, sensacions i altres manifestacions 
físiques i sensorials amb relació als espais i l’entorn que 
habitem, connectant les vivències corporals de l’àmbit més 
privat i íntim amb l’àmbit públic i l’entorn urbà on vivim. 

dones i els homes viuen de manera diferent en el seu cos 
la percepció de seguretat tant en l’àmbit personal com en 

l’àmbit públic i social. Amb l’ajuda d’una altra persona del 
grup, cada participant dibuixa la silueta del seu cos a mida 
real i es demana a les persones participants que representin 
en aquest cos algunes preguntes, per exemple:

• Com representaríeu en el vostre cos les situacions de por i 

• On situaríeu la vostra força i poder per fer front a un 

Després, cada persona explica com s’ha sentit i com ha 
representat al mapa les preguntes que es plantejaven. 
A través d’aquesta tècnica es toquen temes de l’esfera 
íntima i personal, que poden fer sorgir situacions que facin 
remoure emocions o records entre les persones que hi 
participen. Per això aquesta eina es realitza en un continu 
de tallers, en què les persones participants ja tenen una 

poden sentir que tenen el suport de la resta. 

La casa sense gènere és un exercici per analitzar els 

canvis que incorporin l’equitat de gè
dels llocs on vivim. Va des d’“allò íntim privat” que s’ubica 

la complexitat del teixit urbà on s’ubica “allò públic”. El 
taller proposa desconstruir la concepció de l’espai tal com 
està a les tipologies d’habitatge i visibilitzar els rols de 



81

gènere, la jerarquització dels espais, la necessitat de donar 
resposta a diferents grups de convivència, el menyspreu del 
treball domèstic, i com l’habitatge condiciona la percepció 
de seguretat de les persones, lligada als rols de gènere. En 
aquest taller, es treballa a partir de com és la casa de la 

Despré
col·lectiva en com seria la casa sense gènere, que integra 
relacions equitatives i lliures de violències. 

Com s’ha comentat, aquestes tres tècniques que Col·lectiu 
Punt 6 incorpora a la realització d’auditories de seguretat 
urbana, contribueixen a trencar amb la dicotomia públic-
privat, entenent la percepció de seguretat en el continu de 
la part més íntima del nostre cos, a casa nostra, el carrer i 
la ciutat, i es connecta, així, amb com les dones perceben 
aquests espais des dels seus cossos i identitats. 

Un cop aplicada l’auditoria, Col·lectiu Punt 6 proposa un 
seguit d’estratègies i actuacions concretes per desenvolupar 
per tal d’intervenir al territori i millorar la percepció de 
seguretat. Aquestes es poden aplicar a diferents escales 

proposen s’estructuren en sis característiques: senyalitzat, 
visible, vital, vigilat, equipat i comunitari. Els espais les 
han de tenir perquè es percebin com a segurs des d’una 
perspectiva de gènere. Aquestes sis característiques tenen 
com a punt de partida els sis principis elaborats per Anne 
Michaud a la Guide d’aménagement pour un environnement 

urbain sécuritaire, de la ciutat de Montreal, dins el 
programa “Femmes et Villes” del 2001. Aquests principis 
són els següents:

- Senyalitzat, que disposi de senyals i marques llegibles 
(visuals, acústiques i tàctils) que ajuden a comprendre la 
ciutat i la seva estructura i com orientar-se fàcilment.  

(edats i cossos) que inclogui les diferents persones que 
formen part d’aquesta societat. Alguns exemples d’un 
entorn senyalitzat són la ubicació de panells analògics amb 
la freqüència de pas en parades de transport, senyals de 
trànsit que incloguin cossos diversos i ubicació de mapes 
de la xarxa quotidiana i de rutes segures.

- Visible, que permeti, a través del disseny de l’espai, que 
les persones puguin veure tots els elements i persones 
que hi ha a l’entorn i localitzar possibles sortides en una 
situació de risc. Però a més, que promogui la visibilitat 
simbòlica i social de les dones com a subjectes actius, 
reconeixent els diversos papers que desenvolupen a la 
societat sense caure en estereotips, i fomentant espais 

Entre els exemples d’un entorn visible s’inclouen carrers 
amb il·luminació contínua que acompanya els itineraris 

plantes baixes, Així com espais que visibilitzin el treball 
de les dones, per exemple, places i carrers amb noms de 
dones.

- Vital, que garanteixi la presència de persones, la 
diversitat d’activitats, la trobada, la relació i l’ajuda 
mútua. Trobem entorns vitals en zones multifuncionals, 
que combinen activitats residencials, comercials o 
administratives connectades amb transport públic i eixos 
de vianants.
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- Vigilat, que permeti la vigilància informal, l’exercida 
entre iguals i de manera solidària i no autoritària, que 
respon a l’accepció de cuidar que reclamava Jane Jacobs. 
Per exemple, es dona en una plaça on hi ha diversitat 

de persones (edat, grup social, sexe) que utilitzen 
simultàniament aquest espai, on es permet una varietat 
d’activitats i usos. 

Línia estratègica 1
Entorn senyalitzat

Línia estratègica 2
Entorn visible

 

Línia estratègica 3 
Entorn vital 
 
 
 
 
 

Línia estratègica 4
Entorn vigilat 
 

Línia estratègica 5
Entorn equipat
 
 
 
 
 
 

Entorn comunitari

Objectiu general
Saber on ets i on vas en un entorn, afavorint l’orientació, la 
llegibilitat i la informació amb llenguatge no sexista.

Objectiu general
Tenir la capacitat de veure i ser vista a l’espai, però també 
simbòlicament i reconèixer les dones com a agents socials.

Objectiu general
Tenir la capacitat d’escoltar i ser escoltada gràcies a la 
concurrència de persones de forma contínua i simultània,  
la diversitat d’usos i activitats al carrer i als espais.

 

Objectiu general
Poder sortir d’una situació insegura i obtenir ajuda perquè 

capacitat i la voluntat de donar auxili.

Objectiu general

per poder desenvolupar les diferents activitats de la vida 
quotidiana tant als espais públics com comunitaris.

Objectiu general
Actuar col·lectivament en la construcció d’entorns segurs. 
Facilitar l’existència i sosteniment de les xarxes socials a 
l’entorn pròxim perquè les persones puguin compartir espais 
i activitats comunes i reconèixer les dones com agents clau 
generadors de comunitat.

1.1 Orientar i afavorir la llegibilitat dels usos quotidians.
1.2 Utilitzar senyalització no sexista i diversa.

2.1 Afavorir la visibilitat espacial.
2.2 Visibilitzar socialment i simbòlicament la situació de  
les dones.

3.1 Afavorir la diversitat d’usos, la densitat i la proximitat 
per a la reunió de les persones.
3.2 Afavorir la simultaneïtat i la continuïtat d’usos i 
activitats.
3.3 Prioritzar l’espai públic de relació enfront de l’ús del 
trànsit rodat.

4.1 Propiciar la diversitat de persones i usos.
 

un vincle visual.

5.1 Garantir la diversitat tipològica dels habitatges.
5.2 Dissenyar espais i recorreguts dotats, cuidats i 
connectats amb les activitats quotidianes.
5.3 Assegurar els equipaments i serveis necessaris per  
al desenvolupament de la vida quotidiana.
5.4 Garantir la seguretat de les dones i les criatures que  
han viscut violència masclista.

6.1 Potenciar xarxes socials existents i l’apropiació 
comunitària dels espais.
6.2 Assegurar la participació comunitària des d’una 

 
les necessitats de la vida quotidiana en els projectes.
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- Equipat, amb infraestructures i elements que donin 
suport a les activitats de la vida quotidiana a una distància 
accessible, en un ambient net i acollidor, que garanteixi 
que hi hagi persones diverses utilitzant els espais públics 
perquè estan dotats, per exemple, amb bancs per al descans 
i la socialització, arbres que fan ombra a l’estiu, però ben 
mantinguts perquè no obstaculitzin la il·luminació, o 
zones de joc per a diferents grups d’edat i que permetin la 
socialització també, tant de les persones que juguen com de 
les que cuiden. 

- Comunitari, que afavoreixi l’apropiació i el sentiment 
de pertinença de les persones i reforci la cohesió social 
i la participació comunitària. Segons els usos i les 
activitats que es prioritzin en el disseny dels espais es pot 
afavorir la convivència, l’intercanvi i la socialització de 
les persones de manera igualitària, així com contribuir 
al desenvolupament de les xarxes socials i enfortir la 
pertinença a la comunitat.

Dins de cada línia estratègica es proposa un seguit 
d’actuacions que es poden implementar amb el disseny, la 
construcció, la rehabilitació o l’adaptació dels espais i els 

normatives municipals que aportin criteris sobre com han 
de ser els espais i per garantir-ne la continuïtat en el temps.

L’auditoria també inclou l’aplicació d’algunes actuacions 

desenvolupar l’auditoria completa, dins el projecte de 
cooperació al desenvolupament “Pla de gestió urbana 
per a la millora de la seguretat des d’una perspectiva de 

at per la Diputació de Barcelona i dut a 

terme a la ciutat de Cali, Colòmbia4. Per completar les 
actuacions proposades, es recullen diferents experiències 

gènere que ja s’han desenvolupat en diferents contexts en 

impulsa (institucions, societat civil, professionals), com de 
les necessitats a les quals s’ha volgut donar resposta. En 
són alguns exemples la cooperativa d’habitatge MUJEFA 
de l’Uruguai, la Ciudadela Ecológica Ecoaldea Nashira de 
Palmira (Colòmbia), la Fraüen-Werk-Stadt de Viena o la 
normativa de portals segurs de Donosti.

treballen de nit a l’àrea metropolitana de Barcelona5.

“Nocturnes” és una recerca d’investigació-acció feminista 
participativa, elaborada entre el 2015 i el 2017, que 

condiciona la vida quotidiana de les dones que treballen 

reproducció de patrons patriarcals i capitalistes en la 
mobilitat, la percepció de seguretat, la decisió de treballar 
de nit, el desenvolupament de la vida quotidiana, les 
relacions socials, la salut i les desigualtats laborals. 

4. Projecte coordinat per Col·lectiu Punt 6 en el qual han participat com a 
contrapart l’Assessoria de Gènere i la Secretaria d’Habitatge de l’Alcaldia de 
Cali, Santiago de Cali (Colòmbia), entre els anys 2015 i 2016. També hi ha 
col·laborat el Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i la Fundación Sí Mujer, al projecte “Millorar la 
seguretat urbana des de la perspectiva de gènere”, desenvolupat també a Cali 
(Colòmbia) i que s’ha portat a terme en paral·lel a l’anterior.

5. https://issuu.com/punt6/docs/nocturnes_catala
https://www.youtube.com/watch?v=LvKxqeAJRTY
https://www.youtube.com/watch?v=vp3EZiQufsA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=JC2oJY2OERc&t=7s
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Aquest projecte l’ha dut a terme el Col·lectiu Punt 6, 
conjuntament amb la Fundació Àmbit Prevenció, la 
Secretaria de la Dona de CCOO, Ca la Dona i Irídia, i amb 
un equip de 24 dones que treballen de nit en diferents 
sectors i zones de treball (neteja, atenció sanitària, cures 
geriàtriques, policia local, servei d’emergències socials i 
treball sexual).

La nit és encara a dia d’avui concebuda com un espai 
prohibit per a les dones, on la nostra presència moltes 
vegades és qüestionada sobretot quan anem soles, i on 
els nostres cossos es perceben com a vulnerables però 

ït en les percepcions 
de seguretat de les dones a la nit, sobretot amb relació a la 
violència sexual, que afecta la part més íntima dels nostres 
cossos, i limita el nostre dret a la ciutat.

Alhora, la major part de plans i projectes urbanístics que 
aborden l’urbanisme nocturn s’han centrat en el que 
s’anomena l’economia nocturna dels centres de les ciutats, 
que busca la revitalització econòmica a través de l’oci i 
el consum d’alcohol i que perpetua una cultura nocturna 
predominantment masculina i heteropatriarcal. 

Per tant, a través del projecte “Nocturnes” hem volgut 

nocturna i visibilitzar i valorar la part productiva-
reproductiva de la nit des d’una perspectiva feminista, 
per trencar amb la cultura nocturna predominantment 
masculina i vinculada a l’oci. L’anàlisi de la vida quotidiana 
amb la participació activa de les dones que treballen  
de nit ha ajudat a visibilitzar l’ús i l’apropiació que les 
dones fem de la ciutat de nit, i reivindicar el nostre dret 

i pertinença a la nit per aconseguir que ens puguem 
apropiar de la nit independentment de l’ús o l’activitat  
que desenvolupem. 

El projecte ha fet palès que la mobilitat nocturna i la 
percepció de seguretat són els problemes que més afecten 
la vida quotidiana de les treballadores de nit, sobretot 
d’aquelles que es mouen amb transport públic o a peu. El 
transport públic de l’Autoritat Metropolitana de Barcelona 
(AMB) no respon a la població de dones treballadores 
nocturnes: els horaris, la freqüència i les rutes en horaris 

de transport públic connecta la perifèria de l’AMB amb 
la ciutat de Barcelona, però la connexió entre municipis 

hagi transport públic, sinó que la inversió de temps per 
connectar un punt amb l’altre és tan gran, que va en 
detriment de les persones que més depenen d’aquest 
transport, sobretot a certes hores de la matinada (entre les 
5.00 i les 6.30 hores) i els caps de setmana, i això és més 
greu en certes rutes.

Les infraestructures lligades a la mobilitat tampoc 
proporcionen autonomia, seguretat i llibertat de 
moviment a les dones, per exemple, pel disseny de les 
zones d’aparcament o la connexió a peu entre el mitjà 
de transport i el lloc de treball o residència. Aquests 
factors fan que les dones canviïn els recorreguts, busquin 
alternatives, o hagin de dependre d’altres persones per 
arribar i tornar de la feina. Hi ha casos documentats 
especialment preocupants, en què s’ha produït violència 
sexual. 



85

element que limita el dret de les dones a la ciutat, i ve 
condicionada, en part, per aspectes físics de l’entorn, 
com ara la monofuncionalitat de les zones de treball i la 
manca de visibilitat en aquestes zones. Però també és un 
factor transversal en la mobilitat: en el trajecte a peu cap 
al transport públic, en les infraestructures de mobilitat i 
a l’interior del transport públic. La inseguretat, a més de 
basar-se en elements físics, també està condicionada per 
aspectes socials. Un tema molt preocupant és la por que 
provoquen els grups de persones èbries a la matinada, 
particularment homes, en els trajectes les nits de 
divendres i dissabte. Moltes dones comparteixen històries 
d’assetjament sexual que han viscut en els desplaçaments. 
Això les ha obligat a canviar de ruta per no deixar rastre 
dels recorreguts i per evitar que ningú les controli. 

A través d’aquest projecte s’ha pogut valorar i donar a 
conèixer una realitat invisibilitzada; les ciutats de l’AMB 
encara tenen molt per fer per donar-hi una resposta.

4. Conclusions

En aquest article s’ha fet un recorregut històric de com el 
moviment i la teoria feminista han abordat i analitzat la 
seguretat urbana en les quatre últimes dècades. Aquest 
ha estat un dels temes més treballats en l’urbanisme 
feminista, la qual cosa fa que s’hagi avançat en molts 

elements cal millorar. 

Un dels aspectes fonamentals que encara han d’incorporar 
les institucions que tracten el tema de la seguretat és 
ampliar la mirada per incloure una visió de la seguretat 

àmplia, que inclogui una perspectiva feminista, i que faci 
èmfasi en les percepcions de seguretat diferenciades i les 
reculli. 

Alhora, un dels temes que més s’han reivindicat des del 
moviment feminista és trencar amb la dicotomia públic-
privat, pel seu caràcter opressor i limitador. Tot i que 
encara queda molt per fer en aquest àmbit, s’ha avançat 
tant en el debat com en la implementació de mètodes per 
esborrar aquesta divisió, per exemple, el treball d’analitzar 
de manera multiescalar el problema de la violència: cos, 
casa, barri, ciutat i territori.

D’altra banda, en aquest article també es vol visibilitzar 
i destacar la feina constant i incansable dels moviments 
feministes, i aportar una visió crítica pel que fa a com s’ha 
institucionalitzat el discurs. Des de les administracions 

les pràctiques feministes sense cooptar idees i pràctiques, 
per fer-les servir com a propaganda política. Cal avançar 
cap a un treball conjunt i de reconeixement, en igualtat de 
condicions, en què es trenquin jerarquies de coneixement i 
disciplines i entre els grups de base i les institucions.

Per acabar, tot i que queda molta feina per fer, cal dir que 
en l’àmbit local i català s’ha anat avançant de mica en mica 
en la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de 
la seguretat; des del treball de formació a personal tècnic 
de l’Ajuntament de Barcelona en marxes exploratòries el 
2013, dins el marc de l’auditoria de seguretat de la ciutat 

ó recent 
en aquesta matèria del Departament d’Interior de la 
Generalitat. També cal destacar tot el treball, iniciat pel 
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moviment feminista, d’elaboració de protocols per abordar 
agressions sexistes en el context de festa, espai públic i oci, 
al qual, recentment, s’estan sumant molts ajuntaments. 

d’oblidar d’on venim i tot el que hem anat aconseguint.

ATKINS, S. “Women, Travel and Personal Security.” Gender, Transport, and 
Employment: The Impact of Travel Constraints. Ed. R. Grieco, M., Pickup, 
L., & Whipp. Gower Publishing Company., 1989.

BOFILL, A. Planejament Urbanístic“, Espais Urbans I Espais Interiors Des 
de La Perspectiva de Les Dones. Barcelona: Quaderns de l’Institut núm. 6, 
Institut Català de les Dones, Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Generalitat de Catalunya., 2005. 

CARTER, M. “Gender Differences in Experience with and Fear of Crime 
in Relation to Public Transport.” Research on Women’s Issues in 
Transportation 2 (2005): n. pag. 

CASANOVAS, Roser et al. Women Working. Urban Assessment Guide from a 
Gender Perspective. Col·lectiu Punt 6, 2013. 

CORNWALL, A. “Body Mapping in Health RRA/PRA.” RRA Notes 16 (1992): 
69–76. 

DAMMERT, Lucia. “Reseña Jordi Borja (2003). La Ciudad Conquistada.” 
September 2004 (2017): n. pag.

DOAN

the Gender Dichotomy.” Gender, Place & Culture 17.5 (2010): 635–654. 26 
Apr. 2013.

DUNCAN, Nancy. “Renegotiating Gender and Sexuality in Public and Private 
Spaces.” BodySpace. Destabilizing Geographies of Gender and Sexuality. 
Routledge, 1996. 

EPSTEIN, Dora. “Afraid/not: Psychoanalytic Directions for Insurgent 
Planning Historiography.” Making the Invisible Visible: A Multicultural 
Planning History. Ed. Leonie Sandercock. N.p., 1998. 

FAINSTEIN, S. and Servon, L. Gender and Planning: A Redear. Rutgers 
University Press, 2005. 

FALÚ

Hábitat de América Latina. Ediciones Sur, 2009. 

---. “Restricciones Ciudadanas: Las Violencias de Género En El Espacio 
Público.” Feminismo, Género E Igualdad. Ed. Amelia (Coord) Lagarde, 
Marcela & Valcárcel. Pensamiento Iberoamericano, 2011. 320. 

GANJAVI, Ozhand, Rolland Lebrasseur, and Robert Whissell. “Night Walking 
Safety and Overall Satisfaction with Police Services.” Policing: An 
International Journal of Police Strategies & Management 23.1 (2000): 
22–36. 

GASTALDO, D., L. Magalhães, and C. Carrasco. Body-Map Storytelling as 
Research: Methodological Considerations for Telling the Stories of 
Undocumented Workers through Body Mapping. N.p., 2012. 

GORDON, Margaret T. et al. “Crime, Women and the Quality of Urban Life.” 
Signs 5.3 (1980): 144. 

GRIECO, M., L. Pickup, and R. Whipp. Gender, Transport and Employment. 
The Impact of Travel Constraints. Aldershot, UK: Gower Publishing 
Company, Ltd., 1989. 



87

GRIECO, Margaret, and McQuaid Ronald. “Gender and Transport: An 
Editorial Introduction.” Research in Transportation Economics 34.1–2 
(2012): n. pag. 

HANSON, S., and P. Hanson. “The Travel-Activity Patterns of Urban 
Residents: Dimension and Relationships to Sociodemographic 
Charateristics.” Economic Geography 57.4 (1981): 332–347. 

HANSON, S., and I. Johnston. “Gender Differences in Work, Tavel Lenght: 
Explanations and Implications.” Urban Geography 6.3 (1985): 193–219. 

HANSON, SUSAN. “Gender and Mobility: New Approaches for Informing 
Sustainability.” Gender, Place & Culture 17.September 2014 (2010): 5–23. 

HAYDEN, DOLORES

Housing , Urban Design , and Human Work.” 5.3 (2014): n. pag. 

HEALEY, P. “Chapter 4: Everyday Life and Local Environments.” Collaborative 
Planning. Shaping Places in Fragmented Societies. Macmillan Press., 1997. 

KALLUS, Rachel, and Arza Churchman. “Women’s Struggle for Urban Safety. 
the Canadian Experience and Its Applicability to the Israeli Context.” 
Planning Theory & Practice 5.2 (2004): 197–215.. 26 Apr. 2013.

KOSKELA, Hille. “Fear and Its Others.” The SAGE Handbook of Social 
Geographies. Ed. S. J. Smith et al. N.p., 2010. 

(1999): 111–124. 
.
Koskela, Hille, and Rachel Pain. “Revisiting Fear and Place: Women’s Fear 
of Attack and the Built Environment.” Geoforum 31.2 (2000): 269–280. 

KOSKELA

against Prostitution Related Sexual Harassment.” Women’s Studies 
International Forum 28 (2005): 418–429. 

LAUB

Seguridad Ciudadana.” Ciudades Para Convivir: Sin Violencia Hacia Las 
Mujeres, Debates Para La Construcción de Propuestas. Ed. Ana Falú, Olga 
Segovia, and M. Alonso. Ediciones Sur, 2007. 

LAW

Gender and Daily Mobility.” Progress in Human Geography 23.4 (1999): 
567–588. 23 Mar. 2014.

LOUKAITOU-SIDERIS

and Security Considerations and Their Effects on Walking.” Journal of 
Planning Literature 20.3 (2006): 219–232. 3 Mar. 2013.

Transportation, 102. N.p., 2005. 

LYNCH

Women’s Travel Patterns.” Transportation 15 (1988): 257–77. 

MACCOBY, E. E. “The Role of Parents in the Socialization of Children: An 
Historical Overview.” Developmental psychology 28.6 (1992): 1006. 

MACKIE, M. Constructing Women and Men: Gender Socialization. Holt, 
Rinehart and Winston of Canada., 1987. 

METH

Homelessness, Space and Domestic Violence in South Africa.” Geoforum 
34.3 (2003): 317–327.. 26 Apr. 2013.

MIRALLES-GUASCH, Carme. Dones, Mobilitat, Temps I Ciutats. Barcelona: Col· 
lecció Quaderns de l’Institut 14, perspectives des del feminisme. Institut 
Català de les Dones, 2010. 

MIRALLES-GUASCH, Carme, and Montserrat Martínez Melo. “Las Divergencias 
de Género En Las Pautas de Movilidad En Catalu

(2012): 49–60. 

MIRANNE

MOREY, Patricia. “Introducción: Violencia de Género: Hacia Una 
Comprensión Global.” Ciudades Para Convivir: Sin Violencia Hacia  
Las Mujeres, Debates Para La Construcción de Propuestas. Ed. Ana Falú, 
Olga Segovia, and M. Alonso. Ediciones Sur, 2007. 



88 | Barcelona Societat En profunditat

MOSER, Caroline. “Mainstreaming Women’s Safety in Cities into Gender-
Based Policy and Programmes.” Gender & Development 20.October 2013 
(2012): 435–452. 

MUXÍ MARTÍNEZ, Z., Casanovas, R., Ciocoletto, A., Fonseca, M. and Gutiérrez 

Feminismos 17 (2011): 105–129. 

PAIN, Rachel. “Gender, Race, Age and Fear in the City.” Urban Studies 38.5–
6 (2001): 899–913.. 30 Mar. 2014.

---. “Social Geographies of Women ’ S Fear of Crime.” Transactions of the 
Institute of British Geographers 22.2 (1997): 231–244. 

---. “Space, Sexual Violence and Social Control: Integrating Geographical 
and Feminist Analyses of Women’s Fear of Crime.” Progress in Human 
Geography 15 (1991): 415–431. 

PAIN

of `community Safety’ in Newcastle upon Tyne.” Geoforum 33.1 (2002): 
105–119. 

SANDBERG

This’: Fear and Safety in Policy and Practice.” Urban Studies (2014): n. pag. 

SANDERCOCK, L., & Forsyth, A. “A Gender Agenda: New Directions for 
Planning Theory.” Journal of the American Planning Association 58.1 
(1992): 49–59. 

SANDERCOCK, L. “Difference, Fear and Habitus: A Political Economy of 
Urban Fears.” Habitus: A Sense of Place. Ed. E. (Eds.) Hillier, J., & Rooksby. 
Aldershot: Ashgate, 2002. 203–218. 

STOCKARD, J. “Gender Socialization.” Handbook of the Sociology of Gender. 
Ed. Janet Saltzman Chafetz. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New 

SWEET, Elizabeth L., and Sara Ortiz Escalante. “Bringing Bodies into 
Planning: Visceral Methods, Fear and Gender Violence.” Urban Studies 
(2014): n. pag. 

---. “Engaging Territorio Cuerpo-Tierra through Body and Community 
Mapping : A Methodology for Making Communities Safer.” Gender, Place 
& Culture 24.4 (2017): 594–606. 

SWEET, Elizabeth L, and Sara Ortiz Escalante. “Planning Responds to 
Gender Violence: Evidence from Spain, Mexico and the United States.” 
Urban studies Edinburgh Scotland 47.10 (2010): 2129–2147. 

VALDIVIA, Blanca et al. Entornos Habitables. Auditoría de Seguridad Urbana 

Col·lectiu Punt 6, 2016. 

VALENTINE, Gill. “Images of Danger: Women’s Sources of Information about 
the Spatial Distribution of Male Violence.” Area 24.1 (1992): 22–29. 

---. “The Geography of Women’s Fear.” Area 21.4 (1989): 385–390. 

VARGAS, Virginia. “La Violencia de Género: Pistas Para Un Análisis.” 

Ed. Ana Falú. Ediciones Sur, 2009. 

WEKERLE, Gerda R., and Carolyn Whitzman. Guidelines for Planning, 
Design, and Management. Van Nostrand Reinhold Company, 1995. 

WHITZMAN, Carolyn et al. Building Inclusive Cities: Women’s Safety and the 
Right to the City. Routledge, 2013.



89

Necessitats socials dels 
venedors ambulants 
informals a Barcelona
Carlos Delclós.  

Grup d’Investigació en Desigualtats en Salut - Employment 
Conditions Network (GREDS-EMCONET).  
Dept. de Ciències Polítiques i Socials (UPF).

Paraules clau: venda ambulant, desmercantilitzar, 

criminalització

La venda ambulant és un fenomen típic de les grans  

ciutats amb forta presència del sector turístic. No obstant 

això, a partir de l’estiu del 2015 s’ha percebut una creixent 

problematització del fenomen a la ciutat de Barcelona.  

En aquest article es descriuen algunes de les 

característiques dels venedors ambulants a Barcelona, 

partint d’un estudi que combina l’anàlisi documental amb 

entrevistes estructurades a grups focals i informants clau. 

obstacles per a la plena participació a la ciutat del 

col·lectiu, que inclouen la situació administrativa, la 

penalització de la seva activitat i la falta d’accés al mercat 

laboral formal, entre altres factors. 

Introducció

La venda ambulant no és un fenomen nou per a Barcelona, 
ni per a les altres ciutats grans del món, sobretot en 
aquelles en què hi ha una forta presència del sector turístic. 
No obstant això, a partir de l’estiu del 2015 s’ha percebut 
una creixent problematització del fenomen a la ciutat de 
Barcelona, que es deu, entre altres coses, al fet que sigui 
més visible als mitjans de comunicació, a una presència 
més gran en els discursos dels partits polítics, als canvis 

creixent d’alternatives laborals per a les persones que es 
troben en una situació administrativa irregular després de 
l’esclat de la crisi econòmica.

Si s’ha de jutjar per la seva presència als mitjans de 

amb la venda ambulant s’han donat al districte de Ciutat 
Vella. Segons la versió més repetida per les persones que 
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s’han entrevistat per a aquest article, la presència de 
venedors ambulants a la zona de la Rambla ha estat la 

percebut per tots els actors. Un altre moment clau va ser 
la mort, l’agost del 2015, de Mor Sylla, un home d’origen 
senegalès que treballava com a venedor ambulant, després 
d’una intervenció dels Mossos d’Esquadra a Salou.  
La seva mort va provocar disturbis a Salou i un augment 
de la mobilització de la comunitat senegalesa a Catalunya. 
Va ser en aquest context que els treballadors de la venda 
informal a Barcelona van decidir sindicar-se.

Si entenem que el recurs a aquesta activitat econòmica, 

contacte amb els serveis municipals que tenen a la seva 

per una part de la població a l’hora de satisfer les seves 

ha d’assenyalar quines són les barreres que impedeixen la 
plena participació en la ciutat dels col·lectius afectats. En 
aquest sentit, l’aparició del Sindicat Popular de Venedors 
Ambulants indica la voluntat de bona part d’un col·lectiu 
greument precaritzat d’establir i potenciar un interlocutor 
amb la legitimitat necessària per articular les seves 
demandes col·lectives.

Aquest article presenta els resultats d’un treball de camp 
dut a terme entre el novembre del 2015 i el maig del 
2016. Després d’aquesta breu introducció, s’explica la 
metodologia que s’ha fet servir per a l’estudi. A la secció 
següent es presenten els resultats de l’anàlisi documental, 
repassant la literatura existent sobre la venda ambulant 
a Barcelona i en altres llocs del món. A la quarta secció 

s’exposa les principals troballes de l’estudi, i l’article acaba 
amb una discussió sobre les seves implicacions. 

1. Metodologia

literatura grisa (informes, 
articles i entrevistes a la premsa, documents de treball 
o presentacions en congressos). La primera fase de la 
revisió es va centrar en la venda ambulant i la informalitat 
(venda no formal) a les diverses regions del món, mentre 
que la segona es va centrar en les implicacions laborals 
i econòmiques de la informalitat i com s’han abordat a 
l’Administració pública local.

D’altra banda, entre el novembre del 2015 i el maig del 
2016 es van dur a terme entrevistes estructurades amb 
grups focals, amb un total de 58 treballadors de la venda 
ambulant. També es van fer 6 entrevistes amb experts i 
informants clau. Les entrevistes individuals van ser amb 
tres treballadors socials, dos acadèmics especialitzats 
en la informalitat i un urbanista especialitzat en temes 
relacionats amb l’espai públic. En el cas dels grups focals, 
entre el gener i el març del 2016 es va entrevistar nou grups 
d’entre tres i vuit persones, seguint un disseny d’estudi 
derivat de la valoració participativa de l’economia informal 
[ )] aplicada 
per Mkhize, Dube i Skinner en el seu estudi sobre la venda 
ambulant a Durban, Sud-àfrica (2013). Es tracta d’una 
metodologia adaptada, ja que no separa les entrevistes 
individuals de les discussions amb grups focals i incorpora 
el qüestionari individual a la discussió en grup. Tres de 
les entrevistes es van fer a casa d’algun entrevistat, tres a 
l’espai públic i tres en bars i cafeteries.
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baixos ingressos a Accra, Ghana (1973). Segons l’OIT, entre 
la meitat i tres quarts de la feina no agrícola als països 

2009, la meitat dels treballadors del món eren informals, i 

total. Per tant, la “feina informal” es refereix a la major part 
de la feina que hi ha al món.

La sociòloga Saskia Sassen (1997) atribueix l’expansió de la 
feina informal als països rics a dos processos fonamentals. 
El primer és el creixement de la desigualtat i els canvis 
resultants en els hàbits de consum de rics i pobres a partir 
dels anys vuitanta. El segon és la incapacitat dels treballadors 
per competir pels recursos necessaris en els contextos 
urbans, ja que les grans empreses tendeixen a augmentar-
ne els preus. Això és particularment notable en el preu de 
l’espai comercial, però també en la desigualtat resultant de 
la diferenciació i jerarquia de les situacions administratives 
imposades mitjançant l’aplicació de les lleis d’estrangeria.

En el seu estudi “Evaluating cross-national variations 
in the extent and nature of informal employment in the 
European Union”, Colin C. Williams (2013) analitza les 
variacions entre els països de la Unió Europea pel que fa 
al pes de l’ocupació informal i les seves característiques. 
Utilitzant les dades de l’enquesta de l’Eurobaròmetre 
del 2007, es demostra que la prevalença de l’ocupació 
informal és menor als països amb més nivells de riquesa, 
igualtat, intervenció en el mercat laboral, protecció social 
i redistribució mitjançant la despesa social, i amb un 
nivell inferior de corrupció. Als països on hi ha les taxes 
d’informalitat laboral més grans, es recorre a aquesta 
forma d’ocupació principalment per raons d’exclusió del 

En comptar amb una mostra de conveniència, l’estudi té 
algunes limitacions. No es tracta d’un estudi representatiu 
de la totalitat dels venedors ambulants que treballen 
a la ciutat de Barcelona. Les dues zones de venda més 
representades pels entrevistats eren la Rambla i la plaça de 
Catalunya (el 62% entre totes dues), seguit per passeig de 
Gràcia (14%) i el port (14%). Per tant, les conclusions només 
es poden extrapolar als venedors del centre de la ciutat, 
especialment del districte de Ciutat Vella, i no al conjunt dels 
venedors ambulants. D’altra banda, com que són col·lectius 
particularment vulnerables, s’ha optat per tractar les dades 
de manera agregada per protegir l’anonimat dels entrevistats. 
En conseqüència, no es poden creuar variables a l’hora de 
fer les tabulacions. Finalment, el fet d’haver dut a terme les 
entrevistes durant el primer trimestre del 2016 presenta 

repressió va augmentar al llarg del període d’estudi i més 
enllà d’aquest. Aquest increment, així mateix, va produir un 

2. Revisió de la literatura

Comencem la nostra anàlisi documental partint del 

d’una perspectiva comparativa és escassa i, segons la 
nostra revisió, inexistent pel que fa als estudis empírics. És 
per això que iniciem aquesta secció amb una aproximació 

la institucionalitat formal de la ciutat.

El concepte economia informal va ser encunyat per 
l’antropòleg Keith Hart el 1971 mentre estudiava la feina de 
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mercat laboral formal, la qual cosa suggereix que l’exclusió 
esmentada contribueix a la presència de la informalitat 
mitjançant un mecanisme de retroalimentació.

Williams destaca tres perspectives a l’hora d’abordar 
l’economia informal:

1. Modernització, que sosté que a mesura que les 
economies es modernitzen i desenvolupen, l’economia 
formal es fa hegemònica al paisatge econòmic global 
i l’ocupació informal—considerada, segons aquesta 
teoria, com un romanent o residu d’una època 
“premoderna”— desapareix. 

2. Neoliberal, que atribueix el creixement de l’ocupació 
informal a una resposta populista als estats corruptes, 
amb impostos excessius i caracteritzats per la 
interferència en la feina i el benestar. Segons aquesta 
teoria, la informalitat és una decisió econòmica-racional 
de sortir, de manera voluntària, de l’economia formal 
per evitar els costos, el temps i l’esforç associats a la 
feina formal. 

3. Estructuralista, que proposa que la informalitat és 

i el benestar. Des d’aquesta perspectiva, l’ocupació 
informal és considerada un component inherent del 
capitalisme tardà, a més d’una eina clau per facilitar els 
acomiadaments, l’externalització i la subcontractació 
que caracteritzen la desregulació en el capitalisme 
global, ja que aquesta forma de treball proporciona una 

A diferència de bona part de la literatura prèvia sobre la 
informalitat, que se centra principalment en les mesures 
de dissuasió o en les polítiques dissenyades per facilitar 
la transició de l’economia informal a la formal, l’estudi de 
Williams ressalta la importància de les institucions laborals 
i de benestar a l’hora de reduir la informalitat. D’acord amb 
la perspectiva estructuralista, hi ha una correlació entre 
la provisió de benestar, la intervenció estatal més gran 
en el mercat laboral i un baix nivell d’ocupació informal, 
de manera que el fet d’augmentar la despesa social 
està relacionat amb un descens en el pes de l’economia 
informal. En els contextos d’aquest tipus, segons Williams, 
el recurs a l’ocupació informal té més a veure amb 
l’elecció personal que amb l’exclusió social. Al seu torn, 
els resultats del seu estudi rebutgen la hipòtesi neoliberal 
que la desregulació i la reducció d’impostos contribueixen 
a la reducció de la informalitat, i, en canvi, suggereixen 
que fer més atenció a la qualitat de la burocràcia estatal 
i la reducció de la corrupció —és a dir, la hipòtesi de 
la modernització—, pot contribuir a la reducció de la 
informalitat sobre la base de la hipòtesi estructuralista.

Per tant, per abordar l’economia informal als 
països europeus, Williams proposa una teoria de la 
neomodernització, que reconeix que l’augment del 
PIB per capita, la qualitat de la burocràcia estatal, la 
intervenció en el mercat, les polítiques de benestar i 
redistribució i la reducció de la corrupció estatal estan 
correlacionades amb les variacions entre països quant 
a la prevalença i naturalesa de l’ocupació informal. Per 
tant, la neomodernització de Williams explicaria els alts 
nivells d’informalitat i, sobretot, la informalitat per raons 
d’exclusió socioeconòmica als països del sud i el centre-
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els diversos actors que es troben a l’espai públic a l’hora 
d’exercir els seus drets al carrer. En casos com aquest, 
segons els autors, les decisions judicials poden potenciar 
un ordre socioespacial particular, en el qual es protegeix 
el dret dels treballadors urbans pobres a exercir la seva 
feina a la via pública recorrent al dret constitucional i 
estipulant que l’accés a aquest tipus d’activitat només pot 

A l’hora d’exercir els drets a l’espai públic, les relacions de 

constitucions diuen que garanteixen aquests drets. Això 
ho demostra Kate Swanson en el seu estudi sobre la venda 
ambulant i els captaires d’origen indígena a dues ciutats de 
l’Equador (2007), on, segons l’article 35 de la Constitució, 
vigent en el moment de l’estudi (la del 1998): “La feina és 
un dret i un deure social. Gaudirà de la protecció de l’Estat, 
que assegurarà al treballador el respecte a la seva dignitat, 
una existència decorosa i una remuneració justa que 
cobreixi les seves necessitats i les de la seva família.” 

Malgrat això, segons Swanson la presència creixent del 
sector turístic a Quito i Guayaquil ha anat acompanyada 
pel desplaçament forçós dels venedors ambulants, que 
durant segles havien estat una part important del teixit 
comercial local. Swanson atribueix aquest desplaçament 
a l’higienisme social i a un procés d’“emblanquiment” 
de l’espai públic que pretenia ajustar la imatge de la 
ciutat a aquella que es podia observar a la seva publicitat 
turística. En aquesta línia, crida l’atenció que el 2002, 
el Govern municipal de Guayaquil contractés William 
Bratton per contribuir a l’elaboració de la seva estratègia 

est d’Europa, on coexisteixen la desigualtat, la poca 
redistribució mitjançant transferències socials i, en general, 
la baixa inversió en la protecció social.

Més enllà de la naturalesa macroeconòmica de la 

ambulant a Barcelona tenen molt a veure amb l’encaix legal 
del comerç a l’espai públic. Com expliquen Meneses Reyes 
i Caballero Juárez en el seu estudi “The right to work on 
the street: Public space and constitutional rights” (2013), 
les pràctiques socials comunament etiquetades com a 
il·legals o informals tendeixen a ser abordades des de tres 
perspectives. D’una banda, hi ha la perspectiva legalista, 

que utilitza el llenguatge legal per condemnar aquestes 
pràctiques i situar la llei per sobre de totes les altres 
consideracions (Azuela, 2006). En aquest enfocament, 
s’afavoreix l’ús de la criminalitat per evitar que es recorri 
a les pràctiques urbanes no desitjades. D’altra banda, la 
perspectiva regulatòria emfatitza les regles i tècniques 
legals que poden permetre que aquestes pràctiques tinguin 
lloc a la via pública, i, al seu torn, opta per minimitzar-
ne els efectes suposadament negatius (Delaney, 2010). 
Finalment, la perspectiva crítica entén la informalitat 
com un dispositiu de gestió i control, que redueix la llei 
a una sèrie de normes confuses, complicades, sovint 
contradictòries i difícils d’executar (Devlin, 2011). 

Segons Meneses Reyes i Caballero Juárez, la venda 
ambulant és un exemple al qual es poden aplicar aquestes 
tres perspectives. Tanmateix, Devlin (2011) demostra que 
el paisatge urbà dibuixat per la venda ambulant no és tant 
un exercici dels drets—entre ells el dret a la feina— com 



94 | Barcelona Societat En profunditat

de regeneració urbana. Bratton és l’antic comissari general 

Rudolph Giuliani, va ser coautor de l’estratègia policial 

Neil Smith va descriure com el document fundacional 
del revengisme urbà nord-americà. Però, així com en la 
majoria de les ciutats europees i nord-americanes, els 
desplaçaments provocats pel revengisme urbà van ser per 
obrir espais per construir-hi condominis de primer nivell, a 
l’Equador van servir per potenciar el sector turístic. 

Igual que altres autors, Swanson conclou que el principal 
efecte de la repressió de la venda ambulant no ha estat 
que se n’elimini la pràctica, sinó que augmentin les 

En el seu estudi sobre les característiques espacials de la 
venda ambulant a Kumasi (Ghana), Solomon-Ayeh, King 
i Decardi-Nelson (2011) arriben a una conclusió similar. 
Tant la persuasió com l’ús de la força es van aplicar, sense 
aconseguir el resultat que se n’esperava. Malgrat les 
pràctiques de descongestió i assetjament continu aplicades 
per la policia de Kumasi, els venedors ambulants sempre 
tornaven als carrers després d’un període relativament breu. 

Quan el Govern municipal va establir una directiva perquè 
els venedors es ressituessin en altres mercats de la ciutat, 
no es va complir. La raó és que el motor de la venda 
ambulant és la compra impulsiva. Quan es va preguntar 
als venedors entrevistats per a aquest estudi quines eren 
les seves principals consideracions a l’hora d’escollir 
un lloc per a la venda, dos de cada tres van esmentar la 
concurrència, conveniència i comoditat dels clients, mentre 
que l’última consideració era l’autorització municipal. 

És per això que els autors d’aquest estudi recomanen 
que les necessitats no només dels venedors ambulants, 
sinó també dels vianants i els comerciants establerts en 

dels espais urbans, ja que els aspectes que més tendeixen 
a preocupar (per exemple, la densitat o la higiene) són 
fàcilment abordats des de l’urbanisme. També destaquen, 
juntament amb altres autors (Roy, 2005; Anjaria, 2006), 
que lluny de ser una amenaça per a la seguretat pública, 

ajudat a produir llocs segurs i ha contribuït a la qualitat 
de vida dels barris en els quals es practica. En aquest 
sentit, descriuen l’aparició de les associacions de venedors 
ambulants com una cosa molt positiva, ja que ajuden a 
reduir la incidència de les confrontacions entre els seus 
membres i la policia a través de la mediació i l’aplicació 
de penalitzacions pròpies per transgredir les normes i 
ordenances municipals (per exemple, aplicant suspensions, 
períodes durant els quals no es permet vendre als qui han 
trencat algun acord). 

Solomon-Ayeh, King i Decardi-Nelson defensen una visió 
integral del comerç a l’espai públic, com la que ha estat 
aplicada en llocs com Singapur, Mèxic, Kenya, Burkina 
Faso o Sud-àfrica. Una visió complementària és la de 
Kyoto Kusakabe (2006), que després d’estudiar els casos 
de Tailàndia, Cambodja i Mongòlia, recomana que els 
espais i mercats urbans es gestionin segons els principis de 
governança participativa, convertint els venedors en part 
dels processos de règim d’autogovern dels espais urbans. 
L’autor posa un èmfasi especial en el cas de Tailàndia, 
on les autoritats municipals van optar per escoltar les 
associacions de venedors en lloc de simplement intentar 
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aspectes com la causa principal de l’estructura d’edat 
relativament jove dels venedors ambulants a Kumasi, on 
l’àmplia majoria dels treballadors entrevistats eren menors 
de 35 anys. 

Partint d’aquest repàs a la venda ambulant en el seu 
context global, passem a una breu descripció de la 
venda ambulant a Barcelona. Com veurem, aquí la venda 
ambulant també és resultat d’una interacció entre la falta 
d’ocupació formal i les migracions, encara que en aquest 
cas es tracta de migracions internacionals, la jerarquia 
de situacions administratives de les quals té un paper 
determinant a l’hora de seleccionar qui participa en 
aquesta activitat laboral. 

L’octubre del 2015, l’Ajuntament de Barcelona va presentar 
la seva proposta d’abordatge social de la venda ambulant. 
Al document que es va exposar en presència dels grups 
municipals, es va plantejar aquesta necessitat: “Un nou 
enfocament ampli, centrat en la intervenció social i 
laboral, i en què s’impliqui el col·lectiu a l’hora de buscar 
una sortida sostenible que permeti la garantia dels drets 
fonamentals per a les persones que es veuen obligades a 
sobreviure mitjançant la venda ambulant”.

Abans de presentar aquest informe, i amb la intenció 
de conèixer la situació de les persones que practicaven 
aquesta activitat econòmica, es va elaborar un informe 
en què se’n van exposar les característiques principals. 

es dediquen a la venda ambulant, que inclouen: (1) les 
persones d’origen indoasiàtic que venen records en zones 
turístiques; (2) les persones d’origen indoasiàtic que 

controlar-los. Al seu torn, en el cas de Mongòlia destaca 
que la presència de les associacions de venedors va tenir 
un efecte similar al que descriu l’estudi sobre Kumasi. 
Per potenciar aquest tipus de processos, recomanen la 
concessió d’un estatus legal clar per als venedors, perquè 
puguin reclamar el seu dret a la feina i a l’ús de l’espai 
públic, ja que és el buit legal i administratiu en el qual hi ha 
la venda ambulant el que genera l’extorsió, l’explotació i el 
rentisme, que es troben entre les pràctiques més perverses 
associades a la informalitat. 

Malgrat la varietat de països en què es dona el fenomen 
de la venda ambulant, i la diversitat que hi ha en termes 
de la composició social dels qui ho practiquen en aquests 
diversos contextos, no deixa d’haver-hi una sèrie de trets 
comuns entre els mateixos venedors, independentment 
del país en què treballin. En el seu estudi sobre les 
característiques dels venedors ambulants a Dacca (Bangla 

d’aquestes característiques. Els venedors entrevistats 
eren principalment migrants de zones rurals, amb pocs 
anys d’escolarització, immersos en una dinàmica d’atur 
estructural i amb famílies relativament grans. 

D’acord amb les hipòtesis de Sassen, les principals fonts 

personals, la venda de possessions personals i, en 
alguns casos, els petits préstecs entre particulars, totes 

la importància del capital social en aquest tipus de feina, 
caracteritzada per les hores excessives i la conseqüent 
falta d’oportunitats al mercat laboral formal. Solomon-
Ayeh, King i Decardi-Nelson esmenten aquests últims 
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venen llaunes de cervesa en zones de lleure nocturn; (3) 
les persones d’origen subsaharià que venen productes 

vendre productes recuperats dels contenidors o sobrants 
dels lots de subhasta de la Fira de Bellcaire. 

Tanmateix, malgrat la diversitat de formes de venda 

en l’activitat del top manta que, tal com recull l’informe, 
practiquen, principalment, persones d’origen africà.

El diagnòstic de l’Ajuntament resulta particularment 

dediquen a la venda ambulant. Al seu torn, apunta que 
existeix una baixa vinculació del col·lectiu amb els serveis 
i recursos municipals en la fase d’arribada a la ciutat, ja 
que només el 9% utilitza els centres de serveis socials 
i un 38% utilitza el sistema català de salut i els serveis 
d’urgència en cas de necessitat. En lloc d’utilitzar aquests 
recursos, les persones que exerceixen aquest tipus de 
feina recorren a xarxes informatives internes amb un alt 
grau de precarietat, presumiblement perquè estan més 
adaptades a les seves necessitats particulars, encara que 
també es pot pensar que aquesta reticència es deu a la por 
de contactar amb l’Administració pública. Amb l’objectiu de 
complementar aquesta informació, presentem els resultats 
dels grups focals i les entrevistes individuals.

3. Resultats

Comencem aquesta secció amb els resultats de les 
entrevistes individuals, i passem després als grups 

focals. Les segones aborden les condicions en les quals 
viuen i treballen els venedors ambulants, mentre que 
les entrevistes a experts i informants clau se centren en 
temes de caràcter més general. En el cas de les entrevistes 
a acadèmics especialitzats en la informalitat, es tractava 
d’entrevistes de caràcter orientatiu per acompanyar la 
revisió de la literatura, informar el disseny de l’estudi 

d’investigació com de l’enfocament de les polítiques 
públiques. A l’entrevista amb la persona especialitzada 
en arquitectura i urbanisme, es van abordar les qüestions 
espacials i arquitectòniques de la venda ambulant, mentre 
que les entrevistes als treballadors socials es van centrar en 
les relacions entre els venedors ambulants i les institucions 
públiques i socials.

A les entrevistes amb aquests últims, es va destacar que 
havia començat a augmentar la presència de la venda 
ambulant a la via pública al principi del 2015. El febrer 
d’aquell any, hi va haver una confrontació entre venedors 
i forces de seguretat al metro, la qual cosa va portar 
el Govern municipal a demanar que els serveis socials 
municipals fessin un estudi sobre la venda ambulant.  

venda i les característiques dels diversos col·lectius que  
es dedicaven a aquesta activitat. A l’estiu del 2015, 
coincidint amb l’entrada del nou govern municipal, es va 
començar a detectar una presència més gran de venedors 
ambulants a les zones de la Rambla i el monument a 
Colom, un canvi en algunes de les característiques  
dels col·lectius (com l’augment del nombre de venedors 
pakistanesos i de Bangla Desh) i un augment de 
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a Europa, aconseguir una feina fàcilment i enviar diners a 
les seves famílies al país d’origen. Això s’observa, diuen, 
independentment del país d’origen.

La qüestió de les expectatives dels venedors ambulants 
també desperta certa preocupació entre els treballadors 
socials quant a la perspectiva de resolució a llarg termini. 
Han percebut certa obertura a la idea d’implicar el teixit 
associatiu i comunitari més enllà dels serveis socials 
municipals i proveïdors diversos, cosa que interpreten 
positivament com a part de la “solució social” proposada 
pel Govern municipal. No obstant això, les tres persones 
entrevistades plantegen una sèrie de dubtes sobre el que 
implica. Una persona diu que vol creure que “solució social” 
implica abordar la qüestió de la venda ambulant adoptant 
un panorama ampli en lloc de dir-li a la persona X que hi ha 
un alberg en el qual es poden quedar o un treballador social 
que pot tractar el seu cas, ja que això seria una cosa “molt 
micro” per a un tema molt més ampli. També es pregunta 
quina és l’expectativa: la desaparició de la venda ambulant, 
la regulació de l’activitat, que l’activitat es desenvolupi en 
uns punts determinats o que es controlin els productes. 
Segons la persona entrevistada, si això se sap, es pot 
treballar sobre aquest objectiu, sobretot si es té clar que la 
venda ambulant no desapareixerà.

En aquestes entrevistes també s’observa una preocupació 
comuna pel motiu de la intervenció contra la venda 
ambulant, ja que no queda clar quin és l’impacte o el  
dany que es pot atribuir a l’activitat. S’exposen com a 
possibles explicacions el fet que l’ocupació de l’espai 
públic associada a la venda ambulant alenteix la  
circulació, que l’augment de la densitat impliqui un risc 

L’agost del 2015, hi va haver un salt qualitatiu en aquesta 

treballava com a venedor ambulant, durant un operatiu 
dels Mossos d’Esquadra a Salou. A Salou, hi va haver 
disturbis durant uns dies, i a Barcelona es va produir 
una manifestació. Va ser llavors que, segons les persones 
entrevistades, diversos col·lectius del teixit associatiu 
barceloní es van acostar als venedors ambulants en aquesta 
ciutat, i van fer augmentar, així, la seva presència en el 

Els treballadors socials destaquen amb unanimitat que va 
ser llavors que va canviar la naturalesa de la relació entre 
ells i els venedors ambulants. Fins aleshores, s’havien 
centrat en itineraris individuals amb el suport de les 
associacions d’immigrants, com a resposta a peticions 
particulars. A partir de l’agost del 2015, en canvi, van 
començar a exigir respostes a la seva situació col·lectiva 
com a venedors ambulants, una resolució a llarg termini 
i una altra interlocució amb les institucions públiques. 
S’atribueix aquest gir, que culmina amb la constitució 
d’un sindicat informal, a la combinació de l’enfocament 
mediàtic, que presenta el col·lectiu com un problema per 
a la ciutat, i la relació dels venedors amb associacions més 
informals i reivindicatives.

Malgrat treballar amb itineraris individuals, els treballadors 
socials destaquen diversos trets comuns, els quals 
atribueixen a projectes migratoris que comparteixen 
origen, recorregut i perspectives. Dos dels treballadors fan 
referència a les expectatives dels venedors en iniciar les 
seves trajectòries migratòries, que consideren molt altes 
i poc realistes. L’objectiu principal, segons ells, és arribar 
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de seguretat o que l’activitat pugui afectar el marge de 

Un altre tema tractat a les entrevistes amb treballadors 
socials és el paper de la policia. Tots van assenyalar que la 
relació entre la policia i els venedors ambulants era la més 

activitat l’impacte negatiu de la qual és, a tot estirar, residual 
generi tantes escenes desagradables. Dues de les tres persones 

com el problema més difícil d’abordar, ja que representa 
l’activitat més “criminalitzada” de totes les que es practiquen 
a la venda ambulant. Les discussions sobre aquest aspecte 

(el logo que, en el moment en què es posa sobre el producte, 

postura “més que hermètica”, segons un entrevistat, tant per 
part de la policia com per part dels venedors.

Una de les persones entrevistades havia treballat amb la 
policia de proximitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
(GUB), que segons aquesta persona, té un tracte i tipus de 
col·laboració amb les institucions molt diferents als de la 
“policia convencional”, com pot ser la Unitat de Policia 
Administrativa i de Seguretat (UPAS). Segons l’entrevistat, 
hi havia molts policies que no volien dedicar-se a aquest 
tipus d’intervencions perquè hi ha una reincidència molt 
elevada, perquè implica exposar-se a una sèrie de riscos i 
perquè saben que totes les seves accions, en aquest cas, es 
percebran com a violentes. Tot i així, segons l’entrevistat, 
ho fan perquè tenen la pressió de fer que les persones es 
conformin a una sèrie de normes que només poden canviar 
si es canvien les ordenances municipals.

En aquest sentit, l’entrevista amb l’urbanista especialitzat 
en temes d’espai públic assenyala algunes pistes. D’una 
banda, considera que desmercantilitzar l’espai públic és 
una proposta problemàtica. L’espai públic és moltes coses, 

oportunitat econòmica per als qui no tenen accés al mercat 
laboral. Sempre genera valor al mercat, ja que el preu de 
la propietat i el sòl a les zones adjacents tendeix a pujar o 
baixar en funció de les seves característiques. Ser un espai 
molt freqüentat per persones que estan desenvolupant 
un tipus d’activitat (lleure, feina, consum, turisme) 
genera una varietat de tipus de demanda. La qüestió, diu, 
no és desmercantilitzar l’espai públic sinó com es pot 
democratitzar i regularitzar el mercat.

Quant als determinants de la distribució espacial de la venda 
ambulant, destaca que depèn sobretot de la densitat de 
possibles clients. D’altra banda, l’alta densitat també té un 
efecte dissuasiu sobre la intervenció policial, ja que implica 
el risc de desencadenar una batalla campal. Una lògica 
similar és la que impulsa a utilitzar l’espai del metro de plaça 
de Catalunya com a punt de trobada, reunió i venda.

Durant l’entrevista es va reiterar que la venda ambulant és 
un fenomen natural a les ciutats globals, que sorgeix amb la 
demanda. La majoria dels mercats de la ciutat, per exemple 
el mercat de la Boqueria, tenen els seus orígens en un espai 
públic que va ser ocupat per venedors ambulants. Reprimir 
aquesta activitat és prevenir que sorgeixin nous mercats 
similars. Quan se li va preguntar les possibles alternatives 
a la repressió, va començar posant l’exemple de la Rambla: 
“A la Rambla podem veure quins són els problemes 
de Barcelona, no de la Rambla. Per tant, respondre als 
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Respecte a la situació administrativa, aproximadament 
tres quartes parts de les persones estaven empadronades. 
Tanmateix, només tres de cada deu tenien papers. L’àmplia 
majoria de les persones entrevistades mai havia tingut 
papers. El 81% van arribar després del 2007, és a dir, després 
que esclatés la crisi econòmica, i feia menys de tres anys que 
el 79,4% treballaven en la venda ambulant en el moment de 
l’entrevista. La principal forma d’entrada a Espanya era en 
pastera, seguit per l’arribada amb avió i a peu. 

En preguntar quines eren les seves aspiracions de cara 
al futur, tres quartes parts de les persones van dir que 
preferien quedar-se a Barcelona i portar-hi les seves 
famílies. Més del 80% enviaven diners a les seves famílies 
al país d’origen, generalment de manera esporàdica. 
Tres quartes parts dels seus ingressos es destinaven a les 
primeres necessitats, a la compra de productes per a la 
venda, petites despeses i remeses.

El 74,1% de les persones entrevistades vivien al Besòs, 
mentre que el 20,1% vivien al Raval. Els altres vivien 
al Poblenou, mentre que una persona era resident a 
Granollers. Totes les persones entrevistades llogaven el 
seu habitatge. La mitjana del nombre de persones amb qui 
convivien era de 5,4 persones. El 20,7% convivia amb 2 
persones o menys, mentre que el 19% deia que vivia amb 
entre 8 i 10 persones. El 74,1% vivien amb altres persones 
que es dedicaven a la venda ambulant. 

De les persones que havien buscat pis (el 53,4% de les 
persones entrevistades), totes deien que havien viscut casos 
de discriminació severa més d’una vegada. Quan se’ls va 
preguntar com era la seva relació amb els propietaris dels 

problemes que podem veure allà no passa per actuar sobre 
la Rambla, sinó per intervencions més generals.” 

Llavors va assenyalar la importància de fomentar la idea 
que accedir a l’espai públic per participar en el comerç 
ha de ser un dret per als qui no tenen més remei, i que 

fa a l’espai públic si és per desincentivar que s’opti per 
activitats econòmiques no desitjades. 

En aquest sentit, convé comprendre les necessitats dels 
venedors ambulants que van participar en els grups focals, 
partint de les seves condicions de vida i de treball. La 
mitjana d’edat de les persones entrevistades era de 30,5 
anys; el més jove tenia 22 anys i el més gran 45. El 94,9% 
dels entrevistats eren homes i el 5,2%, dones. Respecte al 
lloc de naixement, el 79,3% havia nascut al Senegal i els 
altres principalment a Bangla Desh (12,1%) i el Pakistan 
(5,2%). Cal ressaltar que malgrat disposar d’una mostra 

i el Pakistan era notablement més precari que el dels altres 
venedors, amb menys domini del castellà o català, menys 
anys d’escolarització i menys coneixement dels serveis 
municipals a la seva disposició.

Quant als anys d’escolarització, el 34% de les persones 
entrevistades havia acabat la secundària. No obstant això, 
l’àmplia majoria parlava diversos idiomes, i els idiomes 
majoritaris eren el wòlof, el francès, el castellà, l’anglès, 
l’hindi i el bengalí. Quan se’ls va preguntar quines eren les 
seves ocupacions anteriors, les més freqüents eren feines 
manuals i feines rutinàries. El 37,9% només havien treballat 
en la venda ambulant des que van arribar a Espanya. 
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seus habitatges, el 60,3% van dir que la relació era bona 
i pràcticament tots els altres van dir que era indiferent. 
Només el 3,4% de les persones entrevistades van dir que 
tenien una relació regular o dolenta amb el propietari. 

En el moment de l’entrevista, el 17,2% de les persones dels 
grups focals tenien alguna malaltia o problema de salut 
crònic i el 19% no disposava de targeta sanitària. Quan 
se’ls va preguntar si menjaven bé, tret d’en tres casos, 
la resposta va ser que sí. Tanmateix, el 51,7% deien que 
menjaven amb certa irregularitat. El 46,6% coneixien els 
serveis socials i el 39,7% coneixien Càritas, encara que 
cal repetir que en el cas de les comunitats pakistanesa 
i de Bangla Desh, aquest grau de coneixement era 
substancialment menor. 

Una tercera part dels entrevistats, aproximadament, 
havia recorregut a aquests serveis. Un 42,1% d’aquests 
van aconseguir una ajuda puntual, mentre que la majoria 
van dir que no la van aconseguir. Encara que el consens 
expressat per cada un dels grups entrevistats era que tenien 
aquesta intenció de rebre alguna ajuda, la perspectiva més 
generalitzada entre les persones entrevistades era que ni 
els serveis socials municipals ni l’ajuda de Càritas podien 
resoldre la situació del col·lectiu.

El 48% de les persones entrevistades tenien una jornada 
laboral de 10 hores al dia, interrompuda per llargs períodes 
d’espera. Aproximadament el 10% treballaven jornades 
més curtes (de cinc hores), mentre que el 13,7% solien tenir 
jornades de 12 hores. El 60,3% treballaven cada dia, mentre 
que la resta deia que treballava entre quatre i set dies 
depenent de si era temporada alta o baixa de turistes.

passat per una experiència de racisme. La majoria van dir 
que havien patit insults racistes per part de la gent a l’espai 
públic i el 43,1% van dir que havien patit insults per part de 
la policia.

Quant als productes que venien, lleugerament més de la 
meitat de les persones entrevistades venien productes 
de moda (bosses, samarretes, ulleres de sol i accessoris), 
el 20,6% venien records (imants i clauers) i el 18,9% 
venien paraigües (en molts casos, aquest últim producte 
complementa la venda d’altres productes). Totes les 

seus clients eren turistes, però van ressaltar que tres o 
quatre de cada deu eren espanyols, sobretot en èpoques de 
menor presència turística. En general, es guanyava entre 
5 o 10 euros un dia dolent i 40 o 50 euros un dia bo, sense 

generaven pèrdues considerables. Quan se’ls va preguntar 

el factor més esmentat era el nombre de turistes, seguit per 
la presència policial. 

No obstant això, quan es va preguntar pel principal problema 
que afectava el seu dia a dia, hi va haver unanimitat a 
esmentar la presència policial. Algunes persones també van 
referir-se a la durada de la jornada i el pes que s’havia de 
carregar. La policia també era la font principal d’ansietat del 
col·lectiu, seguida per la situació administrativa. Una mica 

haver estat colpejades alguna vegada per la policia, i el 
86,2% havien experimentat un decomís del material de 
venda. El 44,8% havien estat al calabós i el 17,2% van dir que 
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Els principals obstacles per a la plena participació a la 
ciutat dels treballadors de la venda ambulant inclouen la 
situació administrativa, la penalització de la seva activitat 
i la falta d’accés al mercat laboral formal. A aquests factors 
s’afegeix la discriminació que viuen en el dia a dia, que a 
més de tenir un impacte sobre qüestions com l’habitatge, 
fa més difícil que l’opinió pública integri la seva realitat. 
Aquesta discriminació genera un aïllament territorial i 
social del col·lectiu que també saboteja la seva capacitat 
per participar plenament en la ciutat. Que la principal 
forma d’entrada al país de les persones entrevistades 
sigui amb pastera, que l’àmplia majoria mai no hagi 
tingut papers i que molts practiquin la venda ambulant 

hi ha un mecanisme de retroalimentació que no només 

ambulant, sinó que incentiva la participació en activitats 
econòmiques il·legalitzades.

En aquest sentit, l’aparició del sindicat de venedors 
ambulants és un pas endavant. D’una banda, apropa la 
realitat d’un col·lectiu vulnerable als qui no la coneixien 
i ofereix una sortida del que sembla ser un circuit tancat i 
apartat de la ciutat. De l’altra, constitueix un interlocutor 
amb la legitimitat necessària per articular demandes 
col·lectives, dialogar i arribar a acords amb els actors que 

entorn de la seva activitat econòmica. No obstant això, per 
trencar el cercle viciós de la il·legalitat, fan falta mesures 
més contundents, com ara la despenalització de la venda 

productes de moda.

tenien antecedents penals, en tots els casos per assumptes 
relacionats amb la venda ambulant. 

Aproximadament el 80% de les persones entrevistades van 
dir que havien estat multades, però només la meitat havien 
pagat una multa i en tots aquests casos, es tractava, segons 
els venedors, de multes judicials i no municipals.

Quant als comerciants locals més propers als seus territoris 
respectius, el sentiment més comú entre les persones 
entrevistades era la indiferència (65,5%). El 21% deien 
que tenien una relació bona amb els comerciants, mentre 
que la resta van dir que simplement no hi tenien relació. 

comerciants, la resposta més comuna era que hi havia alguns 

grups van assenyalar que alguns comerciants havien penjat 
pancartes a la zona amb lemes contra la venda ambulant, 
però no atribuïen aquesta actitud a tots els comerciants. No 
obstant això, en preguntar si tenien interessos comuns amb 
aquest col·lectiu, una mica més de dos terços de les persones 
entrevistades van dir que no o que ho dubtaven.

De les persones que van participar en els grups focals, 
gairebé tres quarts havien participat en alguna manifestació, 
en la majoria dels casos a través del sindicat, i més d’una 
tercera part havien participat en altres manifestacions, en 
la majoria dels casos amb col·lectius que van conèixer a 
través del sindicat. Això suggereix que el sindicat ha produït 
un apoderament col·lectiu dels venedors ambulants, a més 
d’activar i potenciar vincles amb altres xarxes d’actors 
socials diferents d’aquelles a les quals solien acudir.
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Espais públics, en plural
Nicolás Barbieri

Universitat Autònoma de Barcelona

“Un puente es un hombre cruzando un puente”
(Libro de Manuel, Julio Cortázar)

L’imaginari de les ciutats com a promeses d’integració i 

banda, les ciutats són l’escenari de la diferència, la 
desigualtat i la desconnexió. Però, alhora, a les ciutats 
expressem la voluntat de viure junts, en diversitat i d’una 
manera equitativa. Amb autonomia i interdependència. 
Per això parlem del dret a la ciutat, no només en la seva 
dimensió territorial i física, sinó també en la personal i 
comunitària. Parlem del dret a l’espai públic, no només 
en forma d’infraestructures, de places o ponts, sinó 
fonamentalment del dret a creuar-lo, transitar-lo, habitar-

L’espai públic és plural. Parlem d’espais públics, en plural. 
Un comerç, un camp per jugar a futbol, un esplai o un 
centre de Serveis Socials tenen una dimensió pública; 
poden ser espais realment públics. Quotidians, pròxims. 
Això és el que ens demostren els projectes que podeu llegir 
a continuació. Tots són projectes que formen part del Banc 
d’Experiències i Bones Pràctiques de l’Àrea de Drets Socials 
de l’Ajuntament de Barcelona.1 Entre els objectius del Banc 
hi ha el d’oferir oportunitats perquè es pugui difondre 
l’activitat de les experiències i el coneixement generat 
durant la pràctica. Així, doncs, les mateixes persones 
que impulsen els projectes han escrit els articles que es 1. http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/banc-de-bones-practiques

presenten en aquest espai de la revista Barcelona Societat. 

El projecte ESFORSA’T (Esport, Formació, Salut i Temps 
Lliure) treballa amb joves dels barris del Bon Pastor i Baró 
de Viver promovent accions de lleure saludable i buscant 
reduir indicadors de risc com ara el consum de drogues 
o l’aïllament. Partint de les necessitats del territori, 
treballant conjuntament amb diversos professionals i 
adoptant una mirada comunitària amb accions grupals, 
el projecte ESFORSA’T promou la inclusió i la connexió 

equipaments dels barris. 

Comerç Amic sense Barreres (CASBA) és un projecte 
de sensibilització i formació que va dirigit a estudiants 
d’arquitectura, a comerços i a la població en general i 
que promou la millora de l’accessibilitat del comerç de 
proximitat i l’autonomia de les persones amb diversitat 
funcional Seguint la proposta educativa de l’aprenentatge 
servei, el projecte possibilita la comunicació de diferents 
agents que poden intervenir a l’espai públic amb l’objectiu 
de facilitar-ne l’accessibilitat. Així doncs, CASBA ens 
ensenya que determinats espais privats, com ara els 
comerços, poden tenir una dimensió pública. 

Finalment, “Vincular x educar” és un projecte comunitari 
per afavorir el procés educatiu dels infants i millorar la 
vinculació de les famílies amb l’escola i les entitats de 
lleure educatiu del barri. Des del treball col·laboratiu entre 
escoles i Serveis Socials, el projecte facilita la participació 
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dels infants en els esplais i els caus del territori. “Vincular 
x educar” ens demostra que l’espai públic no es limita a la 
seva dimensió física. L’espai públic també és espai social i 
espai educatiu. En paraules de Richard Sennett, és l’espai 
on es troben dos desconeguts. Treballar per afavorir-ne 
l’accés i dotar els infants perquè hi participin en les millors 
condicions és fonamental. 

construeixen l’espai d’allò públic. Que gaudiu de la lectura.
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Pastor i Baró de Viver. Aquest projecte comunitari amb 

accions grupals el lideren l’equip d’educadors de carrer 

diversos col·laboradors tant del territori com de la ciutat.

amb l’objectiu de promoure accions de lleure saludables 

que permetin disminuir els indicadors de risc en aquesta 

franja d’edat. El treball de prospecció dut a terme permet 

orientar els joves cap a accions diverses, participar en els 

tallers que es proposen i fer un seguiment individualitzat 

de cada jove, a banda de fomentar hàbits saludables i la 

inserció social i laboral per millorar-ne les condicions  

de vida. 

1. El territori

Els barris del Bon Pastor i Baró de Viver formen part del 
districte de Sant Andreu, a la riba del riu Besòs. Aquests dos 
barris tenen la característica d’estar aïllats de la resta de la 
ciutat per barreres arquitectòniques i naturals. 

Tots dos barris es distingeixen per tenir una població 
jove en relació amb la resta del districte i de la ciutat. 
Així, la població infantojuvenil supera entre 4 i 5 punts 
la mitjana de la ciutat. A la taula 1 es destaquen algunes 

ESFORSA’T  
 

APC Franja Besòs1

CSS Franja Besòs2

Paraules clau: Treball comunitari, treball grupal, joves, 

serveis socials

1.  “A partir del carrer” (APC) Franja Besòs està format per Candela Pérez, 
Xavier Serradell i Mariguín Bocanegra.

2. El Centre de Serveis Socials (CSS) Franja Besòs està format per Xavier 
Molina, Sabina Baró, Laia Mollón, Patrícia Cortés, Silvia Villegas, Israel Ureña, 
Encarna Roldán, Núria Calabria, Lydia Pulido, Silvia Lacasta, M. José Marín, 
Tània Mesa, Susana Hortas, Marta Gracián i Carolina Fernández.
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característiques que poden explicar la situació d’aquests 
barris.  Al Bon Pastor el 2016 hi ha una renda familiar 
disponible (RFD) del 62,0 (baixa en comparació a la ciutat) i 
a Baró  de Viver al 72,6.

Una de les característiques que creiem que incideix més en 
el desenvolupament i la inserció posterior de les persones 
en la societat és l’educació. Els nivells educatius de la 
població dels dos territoris són força baixos i hi prolifera 
l’absentisme i l’abandonament escolar, tal com es pot 
apreciar a la taula 1.

Malgrat les dades, fa anys que els serveis i els equipaments 
del territori treballen per tal de disminuir aquests 
indicadors desfavoridors, per potenciar les oportunitats 
d’infants i joves a l’hora d’assolir reptes nous i per 
aconseguir millorar-ne la inserció social i laboral.

Cal destacar la tasca duta a terme per les escoles del barri 
del Bon Pastor i Baró de Viver (Escola Bon Pastor, Escola El 
Til·ler, Escola La Maquinista, SES Cristòfol Colom, Escola 
Baró de Viver i Escola L’Esperança). No ens voldríem oblidar 
d’altres serveis i equipaments que, a escala comunitària, 
durant aquests anys s’han esforçat per millorar les 
condicions dels seus habitants: Biblioteca del Bon Pastor, 
Centre Cívic Bon Pastor, Centre Cívic Baró de Viver, Centre 
Obert Cel, espai familiar de Sant Andreu, CAP Bon Pastor - 
Baró de Viver, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Sant 
Andreu (CSMIJ Sant Andreu), Sala Jove de Bon Pastor, espai 
infantil de Baró de Viver o Servei de Dinamització Juvenil.

Tots han creat, a cadascun dels territoris, xarxes d’infància 
i xarxes juvenils que han permès treballar de manera 

territori i generar oportunitats.

 Baró de Viver El Bon Pastor Districte Sant Andreu Barcelona

Població (01.01.2017) 2.539 12.582 147.693 1.625.137

Població per edats:        

0-14 17,1 17,8 13,5 12,7

15-24 11,4 9,0 8,7 8,9

Persones amb grau de discapacitat (2016) 14,8 9,6 8,8 8,1

Renda familiar disponible (2016) 72,6 62,0 72,6 100,0

Educació (2016):        

% estudis obligatoris 72,8 61,3 47,9 40,1

% batxiller superiors, CFGM 14,3 20,1 26,1 25,3

% estudis universitaris CFGS 5,1 12,4 21,1 30,0

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona 
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/a2016/rfbarris.htm
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treballar amb els joves de manera grupal, però amb un alt 
component comunitari que fomenti el canvi als barris del 
Bon Pastor i Baró de Viver.

Des de l’inici, el projecte ESFORSA’T s’ha dirigit a 
transformar la realitat i les dinàmiques d’aïllament 
habituals de les persones destinatàries, altament 
vulnerables i molt sovint amb un context social 
desfavoridor. Aquesta transformació ha estat possible 
mitjançant un treball d’acompanyament socioeducatiu, 
fonamentat en un seguiment individual i pròxim a 
qualsevol adolescent i jove que vulgui iniciar i afrontar 
aquest procés de canvi.

Després de sis edicions, el projecte s’ha consolidat com una 
alternativa d’oci saludable i un espai de referència entre la 
població adolescent i juvenil dels barris on s’implementa 
l’activitat i, alhora, ha anat implicant més serveis del 
territori en l’organització i en la participació (Biblioteca 
Bon Pastor, centres cívics del Bon Pastor i Baró de Viver, 
CEIP Baró de Viver, CEM Bon Pastor, etcètera). Gràcies a les 
propostes que ofereix, l’ESFORSA’T ha esdevingut un espai 
d’acollida i trobada únic on els joves, a banda de dur a terme 
una activitat lúdica i saludable, també poden gaudir d’altres 
possibilitats que n’afavoreixen el creixement personal. 
D’altra banda, el projecte ha estat un banc de proves del 
treball comunitari i ha fomentat el treball conjunt i la 
creació de sinergies per propiciar el canvi al territori.

3. Els professionals, un equip multidimensional

Per a l’èxit del projecte, ha tingut una importància vital 
que hi hagin participat professionals d’àmbits diversos que, 
malgrat tenir una formació semblant, han afavorit el treball 

2. El projecte. Antecedents

El projecte va néixer l’any 2011 amb la voluntat d’iniciar un 
treball conjunt entre els educadors i les educadores del CSS 
Franja Besòs i l’equip educatiu APC Franja Besòs. Durant 
aquest any es va executar la fase diagnòstica per recopilar 
dades sobre la població adolescent i juvenil del territori a 

problemàtiques i demandes reals, així com conèixer quins 
projectes s’estaven duent a terme per donar resposta a les 
necessitats detectades. 

És a partir d’aquest propòsit que es detecta l’àmbit de 
salut com un dels prioritaris en la intervenció amb aquesta 
població. La intervenció directa amb joves, la prospecció 
contínua de l’equip APC, l’increment de les denúncies de 
la Guàrdia Urbana que arribaven al CSS Franja Besòs per 
consum de drogues de joves a la via pública, la diagnosi 
que es va fer per mitjà del Programa de salut als barris de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona entre diversos agents 
del territori, les comissions socials escolars i la intervenció 
sociofamiliar del CSS Franja Besòs van ser els elements que 
van permetre fer el diagnòstic del territori. Això va permetre 
observar la presència de drogues dins les dinàmiques del 
territori com una realitat molt quotidiana i normalitzada.

Així, doncs, es va considerar que el consum de drogues 
era un possible indicador de risc i vulnerabilitat més, dins 
el procés d’exclusió i fracàs escolar d’una part important 
de les persones joves i adolescents del barri. Pel que fa 
al temps lliure, també es va detectar una relació entre 
la manca d’activitats regulars saludables i el consum de 
drogues en la població juvenil. Així, a partir d’aquesta 
anàlisi es dissenya el projecte ESFORSA’T com a eina per 
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comunitari entre els serveis i els equipaments del territori 
per fer canvis en les dinàmiques.

Així, pel que fa al CSS de Franja Besòs, cal destacar la 
feina col·laborativa que han dut a terme l’equip d’APC i 
els educadors i educadores de centre. Malgrat que tenen 
la mateixa formació (diplomats en educació social), dins 
un equip de Serveis Socials les tasques encomanades són 
diferents. Aquest projecte ha permès complementar les 
tasques assignades i millorar, així, l’atenció a la població 
adolescent i juvenil del territori. L’experiència també 

un projecte educatiu de centre que lliga totes les àrees 
d’intervenció.

d’educadors i educadores APC, que treballa complementant 
la tasca educativa dels CSS. El servei es planteja com un 
apropament a adolescents i joves i per això treballa als 
entorns on té lloc la seva vida quotidiana i fomenta la 
vinculació amb els recursos i els equipaments del territori, 
a banda de desenvolupar projectes de caràcter preventiu.

No hem d’oblidar, però, la importància que té el projecte 
pel lligam amb altres professionals del territori, fet que ha 
permès un treball preventiu de tipus comunitari amb un ús 
efectiu dels recursos existents.  També volem destacar la 
col·laboració amb la dinamitzadora juvenil del Bon Pastor i 
la coordinadora del programa “Convivim esportivament”. 

El projecte, però, compta amb la col·laboració i el suport 
d’un personal extern contractat que permet impartir els 
tallers:

- Dos entrenadors/ores esportius/ives. La seva tasca és 
gestionar i dirigir el grup corresponent d’entrenament de 
futbol sala. Transmeten a la població jove participant els 
valors de la salut integral, la consciència de cos i l’educació 
corporal.

participants i els transmet els coneixements i les aptituds 

taller.

- Un/a tallerista d’estètica. Dirigeix i transmet als joves 
participants els coneixements i les aptituds adequades per 
dur a terme les sessions de maquillatge i caracterització del 
taller.

En tots els casos són importants les coordinacions amb 
els diversos referents per poder avaluar la dinàmica de 
l’activitat i reconduir els problemes que puguin anar 
sorgint.

4. Objectius i accions del projecte

- Promoure una alternativa saludable en l’ocupació de l’oci 
i del temps lliure entre les persones adolescents del Bon 
Pastor i Baró de Viver.

- Reduir els factors de risc en la salut integral de la població 
jove i augmentar els factors de protecció.

- Prevenir els riscos derivats del consum de begudes 
alcohòliques, cànnabis i altres drogues entre la població 
juvenil.
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decisions per part de la població jove en qüestió de gènere i 
igualtat dins la publicitat i els mitjans de comunicació.

- Generar un espai de relació assertiva entre iguals i el 
coneixement de l’altra persona. 

- Conviure amb joves de procedències diverses per 
descobrir altres realitats i la cultura pròpia de la població 
local acollidora.

- Fomentar l’interès de la gent jove a participar en projectes 
de desenvolupament comunitari i social de la seva ciutat.

- Immergir-se en una experiència de vida que fomenti els 
valors de la cooperació, la solidaritat, el compromís i la 
cultura de la pau.

4.3. Accions

Estratègies de difusió. La difusió és un dels elements clau 
per a l’èxit de cadascuna de les edicions del projecte. Part de 
l’èxit té a veure amb la mirada comunitària del projecte, pel 
fet que tots els equipaments i els professionals dels barris 
de tots els àmbits d’intervenció (social, de salut, d’educació) 
hi participen. Hi té molt pes el treball de prospecció que fa 
l’equip educatiu APC, que ofereix participar en el projecte 
a joves no vinculats a recursos i equipaments. També cal 
destacar les derivacions que es fan per part de professionals 
de Serveis Socials i d’altres serveis del territori.

Suport individualitzat. Per a cadascuna d’aquestes 
accions, es planteja un seguiment i acompanyament 
socioeducatiu individual i transversal per a cada 

- Potenciar que les persones joves coneguin la xarxa 
de recursos i espais públics de la seva comunitat i hi 
participin.

- Afavorir la integració d’adolescents i joves en la vida de la 
comunitat d’una manera positiva.

- Implicar la gent jove en la seva comunitat mitjançant 
processos de construcció social.

- Promoure la participació en el programa de les persones 
joves que no estan vinculades a cap activitat o espai de 
relació socioeducatiu.

- Potenciar que la gent jove manegi eines formatives, i hi 
tingui accés, perquè es capaciti i es pugui apropar a una 
realitat laboral.

- Incrementar la informació sobre les conseqüències i els 
riscos associats al consum de tòxics.

l’autoimatge i la seguretat de la població jove.

- Transformar les dinàmiques establertes de consum entre 
la gent jove en pro d’un consum crític.

- Augmentar la implicació de les famílies dels joves en el 
projecte.

- Afavorir el reconeixement comunitari de la gent jove a 
través del treball artístic desenvolupat.
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participant a partir de les seves demandes o necessitats 
o dels indicadors de risc que es puguin observar. Com 
a complement de l’activitat, s’orienta tot el grup cap a 
recursos formatius, laborals, lúdics, etcètera, que arriben al 
servei APC a través dels seus canals de contacte i difusió, a 

formatiu laboral, de participació comunitària, creixement 
personal, cooperació social, etcètera, segons les seves 
inquietuds individuals i personals.

Impacte comunitari. La promoció del conjunt de 
joves dins la seva comunitat se situa com un element 
bàsic dins la programació de l’ESFORSA’T. Durant el 
desenvolupament del projecte, es deriven diverses 

activitats en aquesta direcció. L’aposta de disputar els 
partits corresponents de la lliga del CEEB (Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona) al centre esportiu municipal 
(CEM Bon Pastor) és una manera de projectar l’activitat de 
la gent jove del territori. Té una importància vital el fet que 
això motiva que les famílies s’impliquin en el procés dels 

atrets a participar en noves edicions.

Tots aquests objectius es desenvolupen mitjançant els 
tallers i les activitats que exposem a continuació:

ESFORSA’T. Futbol masculí. S’ofereix un espai 
d’entrenament dos dies a la setmana a partir de l’octubre 

Figura 1. Processos dins el projecte ESFORSA’T
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les persones que hi participen són les encarregades i 

Al llarg de les sessions del taller, s’introdueixen diverses 
temàtiques per promoure hàbits saludables, consciència 
social i factors de protecció per prevenir actituds 
discriminatòries de gènere. Un cop al mes, es fa una sortida 
per estimular la cohesió de grup. Aquesta activitat es duu 
a terme fora del barri per fomentar la mobilitat, i es visiten 
altres espais culturals, informatius o lúdics de la ciutat.

ESFORSA’T. Futbol femení. L’activitat està dirigida 
tant a noies que tenen coneixements tècnics de futbol 
sala com a les qui no en tenen. L’objectiu és motivar les 
participants perquè facin una pràctica esportiva activa, i 
fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables en les 
seves dinàmiques diàries. Aquest taller es duu a terme 
conjuntament amb el programa “Convivim esportivament”. 
Igual que en el taller de futbol masculí, hi ha un període 
inicial d’aclimatament a l’acció esportiva i al vincle entre 
professionals i participants. En el segon període, les noies 
participen en una lliga recreativa femenina que pertany 
al CEEB. En la primera fase també se celebren partits 
amistosos per treballar la gestió emocional del grup i la 
tolerància a la frustració. El fet que les noies participin 
en un lliga regular permet fomentar l’esforç, la superació 
personal, el treball en equip i altres valors educatius que 
l’esport pot proporcionar.

Voluntariat europeu juvenil. Un dels elements que ha 
caracteritzat el projecte des de l’inici ha estat la possibilitat 
d’enfortir-lo a partir de col·laboracions amb altres entitats i 
programes. Un d’aquests recursos externs que van contribuir 

perquè els joves que tinguin interès a participar en el 
projecte puguin començar a preparar-se físicament, adquirir 
hàbits d’entrenament i generar cohesió de grup entre els 
participants. Aquest espai de pretemporada té lloc des del 

permet a l’equip de professionals conèixer les necessitats 
dels nois i plantejar seguiments individuals als qui presentin 

També té importància perquè és en aquesta pretemporada 
on s’assoleix el vincle amb els joves. A partir del gener, 
l’equip constituït participa en una lliga amb altres equips 
d’altres parts de la ciutat. En la temporada de la lliga, també 
es treballen aspectes més comunitaris, com ara els partits a 
casa o la relació jugadors-grada.

ESFORSA’T. Taller d’imatge i cos. El taller d’imatge i 
cos pretén integrar les diverses disciplines artístiques 

maquillatge, perruqueria, etcètera. A través de 

es vol promoure la salut integral de les persones que hi 
participen mitjançant el desenvolupament de la cohesió 
de grup, la consciència social i la interrelació de qui hi 
participa. Al taller d’imatge i cos, també hi està implicat 
el Servei de Dinamització Juvenil (SDJ) del Bon Pastor, 
amb el qual es fan sessions conjuntament amb educadors i 
educadores del CSS Franja Besòs i els talleristes referents. 
En aquest taller es potencia el procés creatiu grupal per 
sobre de l’individual. Hi ha un grup que se centra en 

l’altre desenvolupa la part d’estètica de manera grupal 
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a construir la identitat pròpia de l’ESFORSA’T van ser els 
intercanvis juvenils en camps internacionals de treball. A 
través de la Coordinadora d’Organitzacions de Camps de 
Treball Internacional de Catalunya (COCAT), s’ofereix a 
les persones participants l’oportunitat de viatjar a un país 
estranger —alguns, per primera vegada—, i viure amb altres 
joves l’experiència d’un camp de treball. Partint d’un dels 
objectius implícits, que és afavorir la mobilitat dels joves per 
descobrir altres realitats i trencar actituds endogàmiques, es 
valora com a important el fet de recuperar l’experiència del 
voluntariat. La intensitat amb la qual es viu una oportunitat 
d’aquestes característiques es converteix en una experiència 
de vida en què valors com la cooperació, la solidaritat i la 
companyonia són els protagonistes principals, sense deixar 
de banda tot el procés de creixement personal que fan 
aquestes persones en superar pors i inseguretats.  

En el taller d’imatge i cos, anualment es programa una 
exposició del treball en grup, durant la fase de captació o bé 

sessions. Aquestes exposicions es fan mitjançant rotacions 
als diversos equipaments de dins i fora del territori, com 
ara biblioteques, centres cívics, etcètera.

Finalment, l’ESFORSA’T té el dinamisme i la plasticitat 
necessaris per incloure noves accions comunitàries 
durant el desenvolupament dels tallers; des de xerrades 
informatives i preventives sobre consum de drogues o 

de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) o 
activitats comunitàries puntuals que complementen 
l’activitat del projecte. Aquestes accions representen 
diverses oportunitats úniques per mostrar a la comunitat 

el treball que el conjunt de joves fa en cada edició i 
aconseguir que aquesta hi participi. 

5. Destinataris

El motor del projecte és la població adolescent i jove dels 
barris del Bon Pastor i Baró de Viver, malgrat que no es 
tanca la participació a joves d’altres barris de la ciutat. El 
projecte es dirigeix a adolescents i joves d’entre 15 i 23 anys. 
Es prioritzen els nois i les noies que no estiguin vinculats a 
cap centre educatiu de lleure (sala jove, centre obert, casal, 
etcètera) o a activitats extraescolars, perquè tenen més 
probabilitats de fer un ús intensiu o inapropiat del carrer i, 
en el futur, adquirir hàbits de risc per a la seva salut. 

- ESFORSA’T. Futbol masculí. Adreçat a 12 nois d’entre 16 
i 20 anys. Captació prèvia a través d’un període obert de 
pretemporada de dos mesos de durada, anterior a l’inici del 
projecte, en què poden participar un màxim de 15 joves. 
La selecció es fa a partir de joves que han mantingut un 
compromís i un nivell de participació elevats. S’elabora 
una llista d’espera per incorporar-se immediatament si es 
produeix alguna baixa al llarg del projecte.

- ESFORSA’T. Taller d’imatge i cos. Adreçat a 20 joves d’entre 
15 i 23 anys. Inscripcions obertes tant a nois com a noies.

- ESFORSA’T. Futbol femení. Adreçat a un màxim de 15 
noies d’entre 16 i 23 anys, interessades i motivades per 
formar part d’una activitat esportiva d’equip de manera 
regular. Es manté una llista d’espera per poder incorporar 
noies si es produeixen baixes.
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l’abandonament escolar són unes de les característiques 
de la població dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver. 
Tot i que veiem que el nombre de derivacions a formació 
ha baixat, això té més a veure amb el fet que aquest treball 
es duu a terme per altres canals, tant de projectes de nova 
creació al centre com de seguiments familiars per part de 
professionals del CSS.

- Voluntariat europeu juvenil. Adreçat a 5 joves d’entre 18 
i 25 anys per a camps nacionals i internacionals. Inscripció 
oberta a joves participants en actiu del projecte, així com a 
participants anteriors.

temps de desenvolupament. Podem dir que el projecte s’ha 
consolidat i que hi ha augmentat la participació dels joves 
del territori.

joves que demanen participar-hi, fet que ja és un element 
d’èxit per si mateix. Malgrat aquest element d’èxit, en la 
darrera edició també hem pogut comprovar la necessitat 
de repensar alguns aspectes del projecte a causa del canvi 
generacional.

D’altra banda, volem destacar que s’ha aconseguit eliminar 
la bretxa de gènere en adaptar, sense diferenciar per sexe, 
les accions i els tallers. A més, cal destacar l’augment de 
noies al llarg de la vida del projecte. 

Com s’ha pogut apreciar en aquestes pàgines, un dels 
objectius del projecte, a banda del treball amb joves, 
era millorar la coordinació i el treball conjunt entre 
professionals diversos, tant amb el CSS mateix com amb 
altres equipaments i serveis del territori. En l’àmbit intern, 
això ha fet que el projecte es converteixi en una altra eina 
de derivació a Serveis Socials. A la vegada, s’ha incrementat 
el nombre de joves i famílies en seguiment per part de 
l’equip de professionals. També cal destacar les derivacions 
a formacions, ja que cal recordar que l’absentisme i 
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7. Conclusions i aspectes de millora

Creiem que el projecte ESFORSA’T és un èxit perquè 
planteja, pel que fa a les necessitats del territori i dels nois i 
noies que hi participen, una sèrie de solucions que van més 
enllà del treball grupal. El treball grupal es converteix en 
una eina per donar sortida tant a les necessitats individuals 
com a les comunitàries i de treball en xarxa.
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Malgrat els èxits, durant aquest temps el projecte s’ha 
readaptat. Els canvis generacionals, la motivació davant 
la participació, la implicació de les famílies, etcètera, han 
fet que el projecte s’hagi hagut de readaptar any rere any 
sense perdre la seva essència, però aprofundint en aspectes 
de millora, com ara la introducció de la visió de revertir 
els resultats cap al territori, la creació d’equip de futbol 
femení a petició de les noies o la reactivació del voluntariat 
europeu per donar a conèixer altres realitats.

Volem destacar la importància del projecte en la dinàmica 
del CSS. Aquest projecte, i el seu reconeixement com 
a bona pràctica, ha fet que l’equip apostés per tenir un 
projecte educatiu de centre i que es desenvolupessin 
altres projectes entorn de l’ESFORSA’T que permetessin 
complementar-ne la tasca. Així, l’equip del CSS Franja 
Besòs no ha volgut quedar-se en l’atenció individual sinó 
que ha fomentat el treball grupal i comunitari com a eines 
de canvi en les famílies i en el territori.

En aquest sentit, i en l’àmbit de la infància, l’adolescència 
i la joventut, s’han generat altres projectes en què s’ha 
coparticipat, com ara:

- “Compartint coneixences”. Espai de lleure per a infants 
de 0 a 3 anys construït des de la Xarxa d’Infància, 
Adolescència i Joventut (XIAJ) del Bon Pastor.

- “Forja’t”. Projecte dirigit a adolescents i joves que 
abandonen els estudis. Dut a terme amb els instituts 
d’educació secundària (IES), pretén acompanyar els 
joves en l’elecció d’estudis i fer-ne el seguiment, a 
més de donar un paper important a les famílies perquè 

- “ESFORSA’T júnior”. El 2017, i per la demanda de 
menors de 15 anys, es va valorar la importància 
d’instaurar un projecte similar a l’ESFORSA’T que 
pogués treballar amb menors de 9 a 15 anys. Això també 
donava resposta a un dels problemes principals del 
projecte mare, que és la ruptura generacional.

El projecte ESFORSA’T també ha servit, com s’ha exposat 
abans, per millorar el treball en xarxa i per crear noves 
sinergies que permetin el treball comunitari. Una de les 
principals és la creació de les XIAJ del Bon Pastor i de Baró 
de Viver, que amplien el treball comunitari existent als 
territoris. 

Per acabar, i com a aspecte de millora, per a futures 
edicions, el projecte ESFORSA’T pretén avançar en el 
lideratge dels joves i de participants anteriors del mateix 
projecte. Amb això, voldríem que fossin els mateixos joves 
que hi han participat els qui organitzessin el projecte i 
generessin espais o associacions que revertissin de manera 
positiva en els seus barris.

Bibliografia
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CASBA és un projecte de sensibilització i formació 

de l’alumnat d’arquitectura que promou la millora de 

l’accessibilitat del comerç de proximitat i afavoreix la 

participació i l’autonomia de les persones amb diversitat 

funcional. Per aconseguir aquest objectiu, s’engega un 

projecte innovador que enllaça molts agents que es posen 

a treballar conjuntament. A l’Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica 

de Catalunya, s’incorpora el mètode de l’aprenentatge 

i el servei com a eina fonamental per apropar l’alumnat 

a les realitats socials més pròximes. L’Institut Municipal 

de coordinar les entitats de persones amb discapacitat 

dels barris en estudi, les associacions de comerciants, la 

universitat, l’Ajuntament de Barcelona, amb els districtes 

de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, la Direcció de Comerç 

i Mercats i l’Institut de Paisatge Urbà, i de promoure la 

cooperació en el projecte. L’acord és altruista, però la 

satisfacció personal permet millorar l’aprenentatge de 

l’alumnat i el compromís de totes les persones implicades 

a tothom.  Després de quatre anys en marxa, el projecte 

CASBA ha dut a terme una prova pilot d’implementació de 

les millores gràcies a incentius econòmics procedents de 

l’Ajuntament de Barcelona.

Comerç Amic sense 
1 

L’experiència dels barris del Casc 

Antic, Sants i la Marina 

Sandra Bestraten2, Neus Tormo3, Clara Santamaria4, 

Ferran Urgell5  

Paraules clau: Accessibilitat universal, aprenentatge i 

servei, sensibilització, diversitat funcional

1. Promogut per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), entitats de l’àmbit de la 
discapacitat i els districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc.

2. Professora d’arquitectura de l’ETSAB-UPC.

3. Tècnica de Comerç del Districte de Sants-Montjuïc.

4. Tècnica de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

5. Tècnic de l’IMPD.
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Presentació 

CASBA té com a objectiu principal la formació i la 
sensibilització dels actors pel que fa a l’accessibilitat, a 

sobre aquest tema, sensibilitzar els comerciants, millorar 
l’accessibilitat dels comerços, promoure la participació de 
les persones amb diversitat funcional, implicar el personal 
tècnic municipal i conscienciar la població en general de la 
importància de garantir aquest aspecte a la ciutat. 

La primera edició del projecte es va dur a terme el curs 2013- 
2014 i enguany se’n fa la cinquena edició. S’ha estudiat trams 
dels barris del Casc Antic, Sants i la Marina. Es parteix de 
l’acord de col·laboració entre els diversos actors del projecte. 

L’activitat es duu a terme durant un curs universitari a 
partir d’una sèrie d’activitats desenvolupades en quatre 
fases. Durant el primer quadrimestre, se n’executen les 
tres primeres: formació i sensibilització, recollida de dades 

segon quadrimestre del curs, es duu a terme la quarta 
fase, que comprèn la memòria del projecte, l’avaluació i la 
reprogramació. 

La metodologia emprada per garantir la formació de 
l’alumnat és l’aprenentatge servei (ApS). L’ApS és una 
proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i 
de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, on 
l’alumnat es forma i, alhora, treballa en necessitats reals de 
l’entorn per millorar-lo.

Des de l’any 2004, l’ETSAB imparteix l’assignatura 
optativa d’habitatge i cooperació. Aquesta matèria forma 

en accessibilitat les promocions de professionals de 
l’arquitectura i empra la metodologia d’ApS. Les primeres 
ciutats on s’ha aplicat són Tarragona, Calafell i Vilanova i 
la Geltrú. El projecte “Tarragona accessible” va crear una 

 
Salas l’any 2007. 

A partir del curs 2013-2014 i del projecte CASBA, l’alumnat 
de l’ETSAB analitza carrers de la ciutat de Barcelona amb la 
metodologia d’ApS (Escofet, Anna; Fuertes, Teresa). Visita el 
recorregut escollit a cada barri per les entitats de persones 
amb discapacitat, les associacions de comerciants i els 
districtes, i l’analitza des d’una òptica nova per a l’alumnat: 
la seva adequació per a persones amb diversitat funcional. 
Estudia la via pública i els equipaments públics i privats, 
especialment els comerços, i proposa millores assolibles. 
L’objectiu és trobar la manera més senzilla d’adaptar-los, amb 
la qual cosa es fa aquest retorn social de la seva formació. 

Addicionalment, s’organitzen activitats conjuntes entre les 
entitats de persones amb discapacitat i l’alumnat, per fer 
que prenguin consciència de les necessitats que hi ha pel 
que fa a accessibilitat, entenguin el motiu de la normativa i 
augmentin la seva sensibilització, alhora que produeixin un 
impacte en la resta d’interventors.

Per animar que es facin les millores proposades als 
comerços, s’ha dut a terme una prova pilot a l’eix comercial 
de Creu Coberta durant el curs 2016-2017.

1. El context de partida

El dret a l’accessibilitat queda recollit en la Convenció de 
les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 
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de la població de la ciutat (1.625.137 persones), i aquestes 
persones han d’exercir el seu dret a participar de la ciutat 
en les mateixes condicions que la resta. 

Però, com indica la mesura de govern per a l’elaboració del 
Pla d’accessibilitat universal de Barcelona 2018-2026: 

“L’accessibilitat universal és un element d’intervenció 
en l’activitat  urbana que afavoreix l’autonomia personal 
i la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. Una 
ciutat accessible és una ciutat inclusiva per als infants, 
per a les persones grans, per a les persones amb diversitat 
funcional, per al conjunt de la ciutadania que algun 
període de la seva vida pugui tenir alguna discapacitat. 
L’accessibilitat universal incorpora elements d’autonomia 

gaudir tota la població de Barcelona.”

Així, l’accessibilitat és un dret que cal garantir per a 
tothom, ja que les nostres capacitats funcionals varien 

discapacitat, aprovada el 13 de desembre de 2006 per 

el 28 de novembre de 2008. Aquella mateixa data, 
l’Ajuntament de Barcelona va manifestar el seu compromís 
amb el desplegament dels drets recollits a la convenció 
i va encarregar-ne el seguiment de la implantació a 
l’IMPD. Aquest compromís de la ciutat de Barcelona és 
ara plenament vigent (vegeu la mesura de govern per a 
l’elaboració del Pla d’accessibilitat universal de Barcelona 
2018-2026, pàg. 3).6

La convenció detalla conceptualment el principi de 
l’accessibilitat a l’article 9: 

independentment i participar plenament en tots 
els aspectes de la vida, els estats part han d’adoptar 
mesures pertinents per assegurar l’accés de les persones 
amb discapacitat, en igualtat de condicions amb les 
altres, a l’entorn físic, el transport, la informació i les 
comunicacions, inclosos els sistemes i les tecnologies 
de la informació i les comunicacions, i a altres serveis 
i instal·lacions oberts al públic o d’ús públic, tant en 
zones urbanes com en rurals.” 

 
els ajustos raonables necessaris per promoure la  
igualtat i eliminar la discriminació de les persones amb 
discapacitat.

Les dades, a 31 de desembre de 2016, ens indiquen que 
la població de Barcelona amb discapacitat reconeguda7 
representava el 8,13% (132.133 persones) respecte al total 

6. El maig del 2017, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la mesura de 
govern per a l’elaboració del Pla d’accessibilitat universal de Barcelona 2018-
2026. 

7. El concepte de discapacitat està en evolució constant. Al maig del 2001, 
l’Assemblea Mundial de la Salut va aprovar la Classificació internacional del 
funcionament de la discapacitat i de la salut (CIF), que va superar l’aprovada 
l’any 1980. Incloïa els principis d’interacció entre la persona i l’entorn i la 
integració psicosocial. Una determinada discapacitat està produïda per la 
interacció entre la “deficiència”, la limitació en l’activitat i la restricció en la 
participació. Posteriorment, les noves perspectives van introduir els conceptes 
de qualitat de vida i vida independent, en què la discapacitat és el resultat 
de la manca d’adequació entre la persona i l’entorn. Finalment, el Fòrum per a 
la Vida Independent (2005) va introduir el concepte ‘diversitat funcional’: les 
funcions i les capacitats de les persones, com altres components dels éssers 
humans (sexe, ètnia, etcètera), són diverses.
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en les diverses etapes del cicle vital i ens poden quedar 
afectades temporalment o permanentment en qualsevol 
moment. Suposa comoditat i seguretat per a tothom: adults 
amb cotxets, gent gran, persones que porten pes o amb 

etcètera.

Hi ha una normativa d’accessibilitat estatal i autonòmica 
que tradueix aquest dret en obligacions que cal complir, 
però la seva aplicació és complexa i novament hi apareix el 
concepte interpretable d’ajustament raonable. A Catalunya 
s’han creat uns criteris d’aplicació de la normativa: els 
establerts a la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a 
Catalunya (TAAC), per harmonitzar criteris d’aplicació als 

d’ús públic. 

Barcelona ha estat i és una ciutat referent en l’àmbit de 
l’accessibilitat. Gràcies a la intervenció dels governs de 
la ciutat i a la participació de les persones amb diversitat 
funcional8, cada cop hi ha més consciència de la necessitat 
de resoldre l’accessibilitat a la ciutat com un dels requisits 
per fer-ne un espai real d’inclusió. 

ha zones que són difícils d’adaptar, però també ens trobem 
amb actuacions fetes en el passat, quan l’accessibilitat no 
era una prioritat, amb intervencions no ben resoltes en 
què petits detalls, com un graó a l’entrada d’un local o un 

La manca de solucions d’accessibilitat tant física com 
comunicativa deriva en el fet que moltes persones quedin 

discriminades en no poder entrar en un espai per les 
barreres físiques o no poder accedir a una informació —no 
accessible per a persones amb discapacitat sensorial, per 
exemple9—, i això n’impedeix la participació completa en la 
vida pública i, en molts casos, comporta l’isolament.

El comerç de proximitat, el comerç de barri, habitualment 
s’ha considerat com un nus de la xarxa relacional dels 
veïns i veïnes, una capacitat que s’ha fet valer des de 
l’Ajuntament de Barcelona, com demostra la línia segona 
de la mesura de govern “Estratègia de reforç i projecció del 
comerç a Barcelona 2017-2019”, que se centra en el comerç 
de proximitat de Barcelona, el model que cal preservar 
i enfortir. Aquesta funció és molt important per a les 
persones amb discapacitat, l’accessibilitat del qual té un 
impacte directe en la seva qualitat de vida.

2. Inici i arrelament del projecte CASBA

En aquest context va néixer el projecte CASBA l’any 2013, 
fruit de la trobada entre la Comissió de Persones amb 
Diversitat Funcional del Casc Antic (la Comissió), l’ETSAB i 
el Districte de Ciutat Vella per analitzar l’accessibilitat  
del barri.  

Les persones de la Comissió van detectar des que es va 
crear, l’any 2010, que, si bé el seu barri (el Casc Antic) 

8. L’any 2011, la ciutat de Barcelona va quedar finalista al premi de la 
Comissió Europea Premi Europeu a la Ciutat més Accessible. 

9. Aquesta situació no té connotacions únicament quant a l’atenció dels drets 
bàsics de les persones, sinó també pel que fa al comerç. Tal com assenyala 
Barry Ginley, si desatens una part de la societat, t’estàs autolimitant l’oferta. 
(http://holadesignforall.com/barry-ginley-disability-and-access-officer-at-the-
victoria-albert-museum-in-london/).
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i la ciutat eren altament accessibles, encara hi havia 
molts aspectes per resoldre tant en la via pública com en 
equipaments i, especialment, als comerços10. L’any 2013, 
l’interès per estudiar el barri els va apropar a l’ETSAB. 
Partint de la trajectòria prèvia de tots els agents, va sorgir 
el projecte CASBA.

L’any 2014, el Districte de Sants-Montjuïc, a partir de 
la demanda ciutadana rebuda perquè es promogués 
una millora en l’accessibilitat dels comerços d’una àrea 

de Creu Coberta, que ja havia executat accions de millora 
pel que fa a l’accessibilitat dels seus comerços en una 
iniciativa pròpia. 

Es va acordar transferir la metodologia CASBA a Sants  
per poder fer la diagnosi de l’eix i, com a prova pilot,  
el projecte va ampliar la seva intervenció oferint suport  
als comerciants que volien implementar les millores.  
Es va oferir suport tècnic i es van cercar subvencions  
als departaments municipals com a base per establir un  
treball transversal entre departaments municipals.  

entre el 2016 i el 2017. L’experiència està en procés 
d’avaluació. Es continua aplicant la metodologia  
de diagnosi i sensibilització CASBA a diversos eixos  
del districte.

Amb totes les seves accions, el projecte cerca animar 
el teixit comercial a anar més enllà de les obligacions 
legals mínimes establertes per a cada tipus d’establiment 
comercial. Proposa solucions orientades a eliminar 
qualsevol tipus de barrera per poder oferir un servei de 

qualitat i adequat a les necessitats de les persones amb 
discapacitat, la qual cosa pot ajudar el comerç a ampliar 
la seva clientela potencial i garantir al conjunt de la 
ciutadania una experiència de compra més confortable, 
segura i agradable. En relació amb la via pública, el projecte 
planteja que l’accessibilitat va més enllà de la vorera i ha 
de vetllar per enllaçar tota la cadena, de la qual el comerç 
és un nus essencial per garantir l’autonomia en la vida 
quotidiana.

3. Disseny bàsic del projecte

S’inicia el curs acadèmic amb diverses classes teòriques 
sobre accessibilitat. La normativa s’explica fent un esforç 
important per garantir la comprensió del perquè de cada 
mesura per tal que els estudiants, com a arquitectes del 
futur, vagin molt més enllà de complir unes normes i 
centrin la creativitat a innovar en l’adaptació funcional dels 
espais.

Aquesta formació es complementa amb un seguit d’accions 

a càrrec del projecte CASBA. De manera seqüencial, les 
entitats de persones amb discapacitat o les associacions 
comercials visiten l’alumnat a la classe i els expliquen 
en primera persona el que els suposa l’accessibilitat 
universal en la seva vida quotidiana. Això permet parlar 
en profunditat i conèixer les discapacitats físiques, 

10. L’enquesta que es va fer al sector comercial, des de la Direcció de Comerç 
de l’Ajuntament de Barcelona, mostra, a la pàgina 48, que el 38,4% dels 
comerços enquestats van manifestar no tenir cap graó, i el 22,8% van indicar 
que la porta d’obertura tenia una amplada inferior a 70 cm. 

http://comerc.bcn.cat/sites/default/files/arxius/r15006_sector_comerc_
informe_web.pdf
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visuals, sensorials, intel·lectuals i de trastorn mental, i 
els requeriments de cadascuna en el disseny universal 

les divergències dels requeriments de cada necessitat. 
Aquesta acció és determinant per comprovar el paper clau 
que té l’arquitectura a l’hora de garantir l’autonomia i la 
vida independent de tota persona, més enllà de les seves 
capacitats. Aquest dia, les persones amb discapacitat fan 
d’ensenyants i donen resposta a molts dubtes. 

A continuació, es fa una sortida col·lectiva al carrer. En 
companyia, en tot moment, de persones amb diversitat 
funcional, l’alumnat viu en primera persona què representa 
anar pels carrers de la ciutat amb cadira de rodes o bastons 
per a persones cegues. El coneixement mutu permet 

recórrer a l’ajuda de la Comissió quan els calgui. 

Les visites conjuntes tenen molta repercussió als mitjans 

del dia a dia de les persones amb discapacitat. Durant tota 
l’assignatura es fa conscient l’alumnat que, amb la seva 
tasca, fan d’altaveu.

Posteriorment, es proposen millores d’un tram de 
carrer, d’un equipament o de quatre comerços. Es fa un 
aixecament dels plànols de la botiga o l’equipament, 
se n’analitza l’accés i la circulació interior, així com la 
funcionalitat del mobiliari i la senyalització, per donar una 
proposta concreta de com adaptar l’espai de la manera 
més senzilla. Aquest treball permet a l’alumnat fer front a 
un encàrrec real i acostar-se al món professional des d’un 
vessant més social. 

En aquest període, es poden plantejar altres activitats  
de sensibilització, com la Ruta de Comerç Accessible que 
es fa al Casc Antic per incorporar, al mapa Barcelona + 
Sostenible, els punts trobats l’any anterior com a accessibles. 
Així es dona publicitat als comerciants que tenen un comerç 
accessible i es fa una altra acció d’altaveu. 

Al mes de gener, en acabar l’assignatura, tota la feina 
feta es torna al barri en un acte en el qual l’alumnat, 
les persones amb diversitat funcional, els comerciants, 
els districtes i l’IMPD es retroben. Els comerciants, els 

Com a agraïment per la tasca feta, s’ofereix a l’alumnat una 
representació artística de companyies inclusives, en la qual 
participen persones amb discapacitat. 

Figura 1. Visita de l’alumnat i les entitats de persones amb discapacitat 

al recorregut. Barcelona, curs 2013-2014
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El segon quadrimestre se centra el treball intern en el 
projecte: elaboració de la memòria, avaluació del projecte 

municipals col·laboradors dels resultats del projecte i se 
cerca la possible aplicació de les millores proposades. Entre 
els diversos actors se suggereix la nova ruta que caldrà 
analitzar el curs que ve.

4. Objectius

El  projecte CASBA té com a primer objectiu sensibilitzar 
i formar en accessibilitat, tant pel que fa a les actuacions 
a l’espai públic com al teixit comercial. Aconsegueix 
incidència en quatre línies, en les quals es marca els 

4.1. Apoderament de les persones amb diversitat  

funcional

- Donar visibilitat a l’expertesa en accessibilitat de les 
persones del col·lectiu. 

- Promoure la participació activa de les persones amb 
discapacitat al barri i a la ciutat. 

viables i, si és possible, execució 
 -Dur a terme una anàlisi tècnica exhaustiva de 

l’accessibilitat física i comunicativa de la via pública i dels 
equipaments públics i al teixit comercial. 
 -Estudiar la cadena d’accessibilitat entre la via pública i el 

comerç als trams analitzats. 
 -Proposar millores pel que fa a l’accessibilitat i cercar les 

solucions més assequibles. 
 -Presentar les anàlisis i els resultats a les entitats 

responsables públiques i privades.
 -Dur a terme les actuacions concretes proposades als 

comerços analitzats i oferir els suports necessaris. 

4.3. Formació de l’alumnat

 -Eliminar prejudicis i barreres en relació amb les persones 
amb diversitat funcional. 
 -Aprendre les necessitats diverses de les persones amb 

discapacitat en l’arquitectura. 
 -Dissenyar d’acord amb l’accessibilitat universal i proposar 

solucions tècniques de manera normalitzada, segura i 

 -Estimular les habilitats comunicatives amb els clients 
destinataris i la ciutadania. 

4.4. Sensibilització

 -Sensibilitzar els diversos col·lectius: ciutadania, 
comerciants, administració i sectors professionals 
(arquitectura, construcció, manteniment, gestió pública, 
etcètera). 

Figura 2. Presentació al barri de la Marina de la feina feta per l’alumnat. 
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 -Afavorir la participació social de l’alumnat, a partir de 
l’ApS. 
 -Materialitzar l’estratègia de responsabilitat social de la 

UPC. 

CASBA té l’efecte d’incidir conjuntament en col·lectius 

 -L’alumnat d’arquitectura, que es forma en profunditat en 
matèria d’accessibilitat.
 -Les persones amb discapacitat i les seves entitats, per a les 

quals l’accessibilitat és vital. 
 -El conjunt de persones que viuen, treballen i deambulen 

per a tothom. 
 -El col·lectiu de comerciants del barri, que reben l’anàlisi 

gratuïta del seu comerç. 
 -Tècnics i òrgans polítics del districte, ja que els ajuda a 

prioritzar les actuacions. 

6.1. Etapes de desenvolupament del projecte  

en cada curs

 -Renovació del conveni de col·laboració: establiment de 
sinergies entre els agents implicats.
 -Formació de l’equip de treball: cicle de formació en 

l’àmbit de l’accessibilitat amb l’alumnat.
 -Experiència en primera persona: recorregut amb  

l’alumnat assegut en una cadira de rodes o amb bastó de 
cec i antifaç, en companyia de persones amb diversitat 
funcional.

2. Recollida de dades

 -Anàlisi de quatre comerços o d’un tram de carrer o un 
equipament cada grup de dos. 
 -Generació de la documentació: aixecament planimètric 

amb l’avaluació de les barreres arquitectòniques i proposta 
de millora; presentació amb imatges on es descriuen 
algunes recomanacions de millora.

3. Anàlisis de resultats

 -Anàlisi de l’accessibilitat als carrers, en què es  
 

la solució.
 -Anàlisi de l’accessibilitat als comerços i equipaments, de 

la mateixa manera.
 -

i els plànols.
 -Presentació al barri i a l’Administració de la feina feta i les 

conclusions. Festa de cloenda. 

4. Memòria i Avaluació

 -Elaboració de la memòria del projecte, amb incorporació 
de l’anàlisi dels interventors.
 -Avaluació dels resultats. 
 -Aplicació de millores al procés o als instruments de 

recollida de dades.
 -

de l’àmbit de treball per al proper curs. 

Prova pilot

 -Creació de l’equip de projecte que implementarà les 
ajudes i les millores, amb la col·laboració d’un arquitecte o 
arquitecta que doni suport als comerciants.
 -
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Creu Coberta, cercant els comerços que volen implantar les 
millores.
 -Valoració del pressupost i sol·licitud de la subvenció.
 -Coordinació i seguiment de les obres.
 -Avaluació de les dades i els resultats. 

CASBA està impulsat per diversos agents dels districtes  
de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, i per la universitat,  
però és l’IMPD qui lidera el projecte de manera 
col·laborativa. 

L’esquema sintetitza l’univers d’actors implicats en el 

Destaquem la participació dels membres de la Comissió 
de Persones amb Diversitat Funcional del Casc Antic, 
integrada, entre altres, per la Residència Vigatans de la 
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Participació

 

Participació

Participació

Figura 3. Actors implicats  
en el projecte CASBA

Fundació APIP-ACAM, l’Associació Amputats Sant Jordi, 
Associació d’Oci Inclusiu Sarau, i també dels membres del 
Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat del districte 
de Sants-Montjuïc: AICE, Fundació Hospital Sant Pere 

l’Assemblea per la Diversitat.  

6.3. Recursos

El projecte compta amb recursos econòmics, humans i 
materials. 

Els recursos econòmics són els següents:
 -Dos becaris d’arquitectura a càrrec dels districtes 

participants per donar suport a l’ETSAB, a la Comissió i  
a l’IMPD.
 -

districtes.
 -Mesures d’accessibilitat als actes, per part dels districtes.
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Els recursos humans del projecte són els següents:
 -Una professora de l’ETSAB-UPC.
 -Voluntariat, membres de les entitats de persones amb 

discapacitat.
 -Tècnics dels departaments municipals.
 -Persones vinculades als eixos comercials i els botiguers 

mateixos.

Finalment, els recursos materials inclouen el material per 
elaborar la memòria i algun taller de sensibilització.

7. Resultats

• Com a projecte centrat en la metodologia d’aprenentatge 
servei, comprovem com, a la pràctica, tots els actors hi 
guanyen.

• Pel que fa a l’alumnat d’arquitectura, els guanys són 
donar servei a la societat i comprendre la normativa 

• Els guanys de les persones amb diversitat funcional 
són poder oferir la seva expertesa sobre accessibilitat 
per reforçar l’apoderament del col·lectiu; fer-se veure 
com a clients dels comerços i els equipaments públics; 
sensibilitzar pel que fa a les actituds cíviques que faciliten 
l’accessibilitat, i aconseguir més impacte mediàtic de la 
seva problemàtica. 

• La visita de l’alumnat al barri i l’acte de cloenda han estat 
publicats en premsa escrita a , 
La Vanguardia, l’agència Europa Press, el Diari Digital de 

Barcelona; també a la televisió, a BTV i 8TV, i a la ràdio, 
a Ràdio Nacional d’Espanya i RAC 1. També ha aparegut 

als webs corporatius de la UPC, de l’IMPD, del Districte de 
Ciutat Vella i del mapa Barcelona + Sostenible. Alhora, s’ha 
presentat a diferents jornades.

• Per als comerciants, els guanys són conèixer la 
conveniència d’aplicar la normativa d’accessibilitat, 
tenir una proposta arquitectònica concreta, potenciar la 
implementació d’obres de millora en l’accessibilitat com 
a prioritat, i potenciar el comerç de proximitat com a 
alternativa a les grans superfícies comercials, que sí que 
són accessibles.

• Finalment, per als districtes i l’IMPD, els guanys són 
augmentar la consciència de tots els agents respecte a la 
necessitat d’aplicar la normativa d’accessibilitat i oferir un 
coneixement més ampli de la realitat que ajudi a prioritzar 
les actuacions a la ciutat.

• En els quatre anys de durada del projecte:  
 -Hi han participat 233 estudiants d’arquitectura. 
 -S’han analitzat 390 comerços dels districtes de Ciutat 

Vella i Sants-Montjuïc. 
 -S’han analitzat 17 equipaments públics (centres cívics, 

Barcelona Activa, etcètera). 
 -S’han revisat 5,7 km de via pública. 

El projecte s’ha presentat a diversos fòrums professionals, 

l’any 2013-2014, a Eurocities, al Congrés Internacional de 
Ciutats Educadores, en la seva visita a Ciutat Vella, en una 
jornada sobre projectes d’aprenentatge servei del tercer 
sector, i a les Jornades 10x10 de l’any 2015.   
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Altres resultats positius són els següents:
 -Participació, l’any 2016, en la guia del tercer sector 

Universitaris que col·laboren amb entitats socials en el marc 

de la seva activitat acadèmica.

 -Elaboració de tres rutes sobre comerç accessible al barri 
del Casc Antic en el marc del mapa Barcelona + Sostenible.
 - L’edició, l’any 2017, d’una guia dirigida a comerciants de 

la ciutat, a partir dels aprenentatges aconseguits per tots 
els actors: Fem el nostre comerç accessible.11 

Finalment, s’ha dut a terme, al carrer de la Creu 
Coberta del districte de Sants-Montjuïc, la prova pilot 
d’implantació de les millores a comerços. Es partia de 
l’estudi fet el 2014, en què es van detectar 9 establiments 
accessibles, que representaven l’11,25% del total de 80 
comerços analitzats. Amb el pla pilot, desenvolupat des 

mesures d’accessibilitat amb el suport d’un programa de 
subvencions, i s’han fet obres de millora en 16 establiments 
comercials. 

Entre les fortaleses dels projectes CASBA, hi destaca l’ús 
de la metodologia d’aprenentatge servei, amb la qual tots 
els actors hi guanyem; els recursos invertits per formar 
l’alumnat serveixen, alhora, per sensibilitzar els actors. 
També hi ha la sostenibilitat en el temps i la forma com ha 
arrelat en l’Ajuntament, la universitat, les entitats i  
els barris. 

Una altra fortalesa és la participació activa i central de 
les persones amb discapacitat, protagonistes i motors 
del projecte, que han fet visibles les seves necessitats i, 

alhora, han fet valer la seva expertesa en accessibilitat i en 
sensibilització a la societat.

repte de la implicació necessària dels comerciants per 

complexitat que els comporta aplicar-les (cost econòmic, 
temps de les obres, etcètera). Cal poder-los oferir suport. 

D’altra banda, el projecte es mostra transferible. Ha tingut 
un creixement progressiu, que s’està reproduint en altres 
districtes de la ciutat i amb altres universitats.  

CASBA és una mostra que el treball conjunt de la 
universitat, el comerç i les entitats, coordinat per 
l’Administració municipal, és una bona estratègia per 
superar, de manera real, les necessitats complexes de 
l’accessibilitat universal. L’establiment de noves sinergies, 
amb actors i col·lectius clau de la ciutat, ha estat una 
oportunitat per proposar noves mirades i respostes 
i continuar treballant pel futur de les persones amb 
diversitat funcional a la ciutat de Barcelona.

11. Veure la guia: http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/noticia/fem-
accessible-el-nostre-comerz-tota-una-guia
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“Vincular x educar” és un projecte comunitari per afavorir 

el procés educatiu dels infants millorant la vinculació 

de les famílies amb l’escola i les entitats de lleure de la 

comunitat.

Per als infants és una oportunitat d’establir bons lligams 

d’apropament a l’escola i a les entitats de lleure del territori. 

Per a l’escola, pot facilitar la connexió més global de 

l’alumnat i les famílies i establir continuïtats educatives 

entre els diversos agents del territori. Per a tots, en conjunt, 

Això es porta a terme fent un treball col·laboratiu entre 

els alumnes de primer de primària podran desenvolupar 

l’establiment de vincles dels infants i les seves famílies 

amb els esplais i els caus del barri.

Introducció

El projecte “Vincular x educar” entén el dret a l’educació 
global com un dels drets fonamentals de la infància i com 
un element estratègic per al desenvolupament i la millora 
de totes les societats. L’àmbit educatiu, allò que entenem 
com a educació, comprèn un terreny d’un abast més ampli 
que s’enriqueix amb el concurs de múltiples disciplines, 
agents i activitats.

Projecte  
“Vincular x educar”
Jordi Caròs de la Cruz1, Carme Sáez Peinado2,  

Jèssica Vázquez Mula3, Rosa Ana García Moreno4,  

Miquel Rubio Domínguez5    

Paraules clau: Vincles, educació, lleure, infància,  

comunitat

1. Psicòleg de Serveis Socials
2. Treballadora social del CSS Numància
3. Educadora social del CSS Numància
4. Treballadora social del CSS Cotxeres Sants
5. Educador del CSS Cotxeres Sants
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Des del seu inici, l’escolarització sempre ha estat un 
element fonamental per al desenvolupament de l’ésser 
humà i encara ho és més en les societats actuals, en 
les quals disposar d’una formació sòlida de base i 
una formació permanent actualitzada són condició 
indispensable per a la inserció social i laboral de les 
persones. Però, a més, hi ha l’educació en el lleure com 
a eina pedagògica que participa en el procés general i 
que és un element central de les iniciatives que tenen 
l’objectiu de lluitar contra la pobresa i la manca d’equitat. 
Molt sovint es garanteix una escolarització en condicions 
prou bones, però es troben diferències notables en altres 
àmbits, com ara l’accés al lleure, la connexió a les xarxes i 
la participació.

El projecte “Vincular x educar” es va començar a concebre 
l’any 2010 i s’hi recull l’experiència de treball conjunt 
dels Serveis Socials, en concret el CSS Numància i el CSS 
Cotxeres de Sants, i de les escoles on fa temps que es porta 
a terme a través de les comissions socials, així com del 
treball en xarxa del territori. 

Fruit d’aquesta col·laboració, van anar sorgint una 
sèrie d’idees que calia considerar. Si en lloc d’esperar a 

en edats més inicials, es podrien cercar proactivament els 
complements necessaris i potenciar l’educació dels infants 
amb el concurs de les entitats de lleure.

Considerem que fomentar els vincles dels nens i les nenes i 
les seves famílies amb l’escola i amb el barri, i també entre 
les organitzacions, pot millorar el procés educatiu. I, si es 

comença a vincular els nens i les nenes al lleure educatiu 
des del primer curs de primària, això pot tenir un efecte en 
tota la comunitat educativa per irradiació sistèmica, ja que 
el lleure és font de valors, expectatives, vincles i pràctiques, 
que s’aniran disseminant a mesura que els alumnes vagin 
pujant de curs escolar i de grup de lleure, i també en les 
mateixes famílies i comunitats.

1. “Vincular x educar” i espai públic

Aquesta hipòtesi de partida del nostre projecte entronca 
amb un concepte d’espai públic molt ampli que inclou 
múltiples dimensions (física, social i educativa) i que fa 
referència als carrers i les places, als transports, als centres 
cívics i culturals i a molts altres llocs on té lloc la vida no 
estrictament privada. Cal tenir present la dimensió social i 
educativa de l’espai públic.

dos desconeguts (Sennett, 2014). És en aquest marc que 
“Vincular x educar” i espai públic es donen la mà, ja 

comprendre l’altra persona, intercanviar-hi informació, 
fer-hi activitats, etcètera. El més important és el que 
passa en aquest espai públic. És el marc on es produeixen 
les interaccions entre els agents socials més enllà de 
l’esfera purament privada. És on es fa ciutat, comunitat, 

l’anonimat.

Aquest espai públic en el qual transcorre la vida social amb 

no té l’accés garantit. Cal que sigui inclusiu pel que fa a 
l’estructura i les dinàmiques, però també són necessaris els 
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aprenentatges, les actituds i les aptituds per poder accedir-
hi i desenvolupar-s’hi en plenitud.

En aquest sentit, les institucions educatives, com l’escola, 
però també les entitats d’educació en el lleure, com els 
esplais i els caus, fan la funció de mitjanceres: faciliten  
“la transició entre l’espai privat i l’àmbit públic a partir  
de la coconstrucció transversal d’aquests espais i temps 
entre educands i educadors, aleshores als alumnes tampoc 
se’ls ha de donar aquest món públic en el qual acabaran 
habitant com a ciutadans de ple dret, ja fet i acabat.  
També se’ls ha d’oferir eines perquè el dia de demà el 
puguin anar també coconstruint amb les seves pròpies 
aportacions, perquè siguin subjectes actius d’aquest espai 
públic en què conviuran, i no només subjectes passius  
d’un espai en el qual simplement deambularien”.  
(Lemkow, 2017)

Per tant, aquests serveis educatius proveeixen 
aprenentatges, actituds i valors que serveixen com a eines 
necessàries per a la participació creativa, efectiva i solidària 

El projecte “Vincular x educar”, com a projecte comunitari 
on es fomenten els vincles entre persones, grups i 
institucions, participa activament en la creació i el 
desenvolupament d’espai públic en el sentit que potencia 

participants a aquestes xarxes. La participació de nens i 
nenes en esplais i caus, quan en principi no era esperable 
que en formessin part, és una oportunitat de convidar 

i acompanyar aquests infants a entrar a l’espai públic i 
dotar-los de més elements perquè hi participin en les 
millors condicions.  

2. Objectius

L’objectiu general seria millorar el procés educatiu dels 
infants a partir del treball conjunt de l’escola, la família, les 
entitats de lleure i els serveis socials, per teixir complicitats 
en una comunitat educativa cohesionada.

detectant les situacions de risc en un grup classe primerenc. 
Es tractaria de fer l’estudi dels factors de protecció 
(resiliència individual, familiar, grupal, institucional, 
etcètera) i dels factors de risc (aïllament, idioma, etcètera), 
i disminuir aquests darrers i potenciar els primers a través 
de la creació de vincles múltiples: família-escola, infants - 
esplais i caus, i entre els diversos agents.

Agents participants:

• Serveis Socials
• Escoles
• Esplais i caus
• Infants i famílies

Els principis bàsics de la nostra intervenció es fonamenten 
en el següent:

- La complementació del model de desenvolupament (aportar 
els elements que l’infant necessita per desenvolupar-se abans 

mancances i els problemes que es presenten). 
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- El concurs dels tres àmbits de l’educació: família, escola 
i educació no formal. L’educació és la suma de tot el que fa 
i li passa a l’infant. Les vinculacions poden ser creadores i 
protectores.

- La prevenció, incidint des de les edats més primerenques 
a l’escola, amb l’acció proactiva.

socials desfavorits.

- La irradiació sistèmica: les millores en alumnes concrets 

les millores poden tenir una repercussió en el sistema de 
classe, en el sistema global d’escola, així com en el conjunt 
de la xarxa educativa.

- La resiliència, ja que els individus, les famílies, els grups 
i les institucions tenen capacitat de resposta a través del 
treball des de les capacitats.

- La participació en la construcció de xarxes en oposició 
al fet d’estar en exclusió. Els nens i les nenes, les famílies, 
les entitats i les institucions estableixen xarxes de relació i 
participen en les xarxes que hi ha al barri.

- El treball de millora d’expectatives. Els professionals 
fomentem, en les famílies i en nosaltres mateixos, 

L’educació s’ha de centrar a desenvolupar les capacitats de 

i participació a partir del modelatge dels monitors i 
monitores i altres participants.

- El foment d’identitats múltiples que facilitin la relació i 
previnguin la guetització.

- La creació de contextos proactius: a la mateixa aula, en la 
relació famílies-escola o esplai-cau, al barri, etcètera.

tutor o la tutora per fer una revisió seguint un guió per 
àrees que permeti detectar els aspectes que es podrien 
millorar en alguna mesura. 

- El desenvolupament de la xarxa d’educació no formal del 
barri. A Sants, i a Barcelona en general, el lleure educatiu 
és un actiu molt important i de llarga tradició que no es pot 

- L’actuació intensiva, emmarcada en un o dos cursos 
prioritàriament, per poder gestionar adequadament la 
proposta i perquè la major part de nens i nenes passen tots 
pel mateix curs.

3. Metodologia

Com a projecte comunitari, partim d’una perspectiva 
de treball participatiu i preventiu. La metodologia, en 

diversitat i la complexitat dels participants: mares, pares, 
mestres, equip de monitors, professionals de Serveis Socials.

Actualment, hi participen dues escoles (Escola Francesc 
Macià i Escola Cavall Bernat), deu esplais i caus  
(Esplai La Lluna, Esplai Xiroia, Esplai Sant Medir, Esplai 
Turons, Esplai Totikap, Esplai Espurna, Agrupament Skues, 
Agrupament Sant Ferran, Agrupament Montserrat-Xavier, 
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Agrupament Estrella de Mar), i dos centres de Serveis 
Socials (CSS Numància i CSS Cotxeres de Sants).

• Explicació del projecte

 

 

amb  

Seguiment
 

 

 

 

Avaluació

Figura 1. Procés metodològic

Com ja hem comentat, “Vincular x educar” està format 
per quatre grans àmbits: la família, l’escola, l’educació no 
formal i els serveis socials. La suma de coneixements i procés 
metodològic persegueix aconseguir una educació per als 
nostres infants més global i integrada en la comunitat.

3.1 A les escoles

La intervenció a les escoles s’inicia amb la presentació 
del projecte a les direccions i claustres perquè el personal 
docent se’l faci seu i es puguin fer les adaptacions 
necessàries a la realitat de cada escola.

L’acció es concentra a primer de primària (tot i que també 
s’intervé en altres cursos escolars), i són els tutors i 
les tutores de primer les peces clau en el procés de les 
propostes dels infants.

Aquestes derivacions sempre es basen en les potencialitats 
i les mancances detectades a l’aula: nens i nenes que estan 
moltes hores sols, que mostren algun interès que el seu entorn 
desfavorit no estimularà, que tenen desig de fer activitats o 
establir relacions, i la necessitat d’una xarxa de suport o de 
treball de relació entre la família i l’escola, etcètera.

Una vegada seleccionats els infants, es fa una entrevista 
conjunta amb l’escola, la família i Serveis Socials, 
sempre en l’àmbit escolar, atès que és un context molt 
valorat i més proper a les famílies. L’objectiu principal de 
l’entrevista conjunta és poder establir un bon vincle amb 
la família, transmetre als pares i mares les capacitats per 
desenvolupar que tenen els infants i també ells com a 
pares, i la idea que l’escola i la comunitat podem ajudar-los 
en aquest desenvolupament.
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Un cop feta la vinculació amb l’entitat de lleure, el rol del 
tutor o la tutora i de l’escola continua sent molt important. 
És en les tutories, en el dia a dia amb l’alumnat i en les 
trobades amb els pares i mares, que es pot detectar la 
participació i la implicació en els recursos. Així mateix, 
moltes vegades l’escola és la via de comunicació entre 
esplais i caus i famílies, quan és impossible el contacte 
directe o mitjançant un correu electrònic o una trucada 
telefònica: els esplais i els caus hi poden fer arribar 
informacions d’activitats (colònies, sortides, trobades, 
reunions de pares, etcètera).

La família entra a formar part del projecte a partir 
d’aquesta entrevista, que de vegades és rebuda amb 
preocupació (habitualment les citacions són per parlar de 

potencialitats, se’ls proposi oferir-los un recurs és rebut 
amb gran interès.

Una part important de les famílies són nouvingudes i 

aquests casos, col·laborem amb mediadors interculturals 
que faciliten la comprensió, no només del llenguatge, sinó 
dels conceptes; què és un esplai o cau, què es l’educació no 
formal, què vol dir marxar de colònies, etcètera. De vegades, 
aquesta distància cultural fa que les famílies necessitin una 
vinculació més pausada de l’infant a l’esplai o cau.

que signi un compromís de participació: els pares es 

comprometen a garantir l’assistència dels infants a l’esplai 
o cau a canvi de tenir dret a la beca del projecte.

Finalment, una vegada assignada l’entitat de lleure 
que acollirà els infants, els pares i mares han d’anar-
hi i formalitzar la inscripció directament aportant la 
documentació que cada esplai o cau demani.

Aquestes entitats estan formades per joves voluntaris que 
dediquen part del seu temps a fer un treball educatiu en el 
lleure els caps de setmana i en vacances escolars.

A partir de cada proposta, se cerca l’esplai o cau que més 
s’adequa a les característiques del nen o nena: proximitat 
del domicili familiar, disponibilitat de places, horaris, 
etcètera. Es contacta amb el referent de l’esplai o cau per 
establir el pla d’actuació. Després de pactar la vinculació, es 
transmet la informació a la família. 

Un cop formalitzada la inscripció, s’estableix un seguiment 
amb cada entitat. En principi, el contacte entre la família 

intervenir directament amb la família a demanda de l’esplai 
o cau respectiu.

Es fa un seguiment conjunt dels infants vinculats 
periòdicament i una avaluació conjunta.

3.4 A Serveis Socials

Els professionals de Serveis Socials que participen en el 
projecte tenen un rol de proposta i dinamització, tant amb 
les escoles com amb les famílies i les entitats de lleure. Cal 
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crear la xarxa educativa i assegurar que tots els seus agents 
interactuïn, cadascun amb les seves particularitats. Aquesta 
diversitat dels components forma unes relacions vives i 
canviants que requereixen una gran adaptabilitat: faciliten 
comunicacions, horaris de reunions, etcètera.

Les accions concretes són diverses. Amb l’escola es 
col·labora en la selecció dels infants participants i la 
presentació a les famílies. Amb els esplais i caus es 
treballen les vinculacions. Amb l’escola i les entitats es 
fan els seguiments dels infants. Amb les famílies, l’escola 
i els esplais i caus, i altres agents, s’organitzen activitats 
conjuntes: festa del projecte, pintada mural al pati de 
l’escola, etcètera.

Un altre aspecte important és la gestió de les beques a 
través del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i les 
federacions d’entitats de lleure, o bé amb altres partides 
pressupostàries per garantir la participació de tots els 
infants.

4. Avaluació 

Per portar a terme l’avaluació del projecte, hem tingut en 
compte aspectes diversos que ens donin una visió global 

indicadors, i el mateix procés del projecte. El resultat és 
una avaluació quantitativa, però, sobretot, qualitativa, que 
és la que ens dona més informació sobre com experimenten 
el projecte els infants que hi participen.

“Vincular x educar” es va començar a posar en pràctica 
el curs 2011-2012 a una escola del barri d’Hostafrancs i a 
cinc esplais i caus del territori. En aquell primer curs, s’hi 

van poder vincular deu infants. En l’actualitat, ja s’hi han 
vinculat 85 nens i nenes, 78 dels quals són alumnes de 
l’Escola Francesc Macià, amb la qual treballem des de l’inici 
del projecte, i 7 són alumnes de l’Escola Cavall Bernat, amb 
la qual hem començat a treballar el curs actual. Aquests 
infants han estat vinculats al llarg d’aquest temps a un 
total de 13 esplais i caus, als quals actualment mantenen 
vinculacions actives 10 entitats. 

L’Escola Francesc Macià ha passat de ser una escola on 
no tenien infants que participessin en activitats de lleure 
educatiu (esplais i caus) a tenir el 55% de l’alumnat 
de primària participant en alguna d’aquestes entitats. 
Quantitativament, queda palès que l’impacte del projecte a 
l’escola ha estat molt important, però és a escala qualitativa 
on els mestres ressalten i valoren més els canvis, tant 
pel que fa a les expectatives com a millores curriculars. 
Fent el seguiment dels infants i de la seva participació en 
les entitats, constatem, amb mestres, famílies i amb els 
equips de monitors i caps, les millores en àrees com ara la 
comprensió i la comunicació del llenguatge oral i escrit, 
l’adquisició d’habilitats socials i la repercussió d’aquests 
aprenentatges en la resta de matèries acadèmiques 
(matemàtiques, ciències socials i naturals, etcètera). D’altra 
banda, també cal destacar l’ampliació de la xarxa relacional 
i el coneixement més gran del barri i de l’entorn.

Com a exemple, podem ressaltar la valoració d’algunes 
famílies, segons Catalina Arenas (Arenas, 2017): “Las 
madres coinciden en que los cambios evidentes se han 
visto por parte de los niños en relación a la mejora de 
sus habilidades sociales las cuales las madres describen 
como un incremento en la capacidad de los niños para 
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hacer nuevos amigos e interactuar con ellos. Adicional a 
lo anterior, las madres rescatan un evidente desarrollo de 
la motricidad y de las habilidades para hacer actividades 
físicas. Otra de las cosas en que las madres coinciden es 
que una vez en casa, las criaturas buscan espacios para 
compartir con sus padres las actividades realizadas y 
compartir información lo cual puede ser sin duda una 
puerta de entrada a nuevos espacios de dialogo en familia”.

La participació en el projecte pot suposar que s’estableixin 
nous espais de comunicació en la mateixa família i en la 
relació que estableixen amb el seu entorn més proper. 
Així, doncs, les vinculacions són molt ben rebudes tant 
pels nens i nenes com també per les seves famílies, que 
sovint aporten algun germà o germana més al projecte. 
També cal remarcar que algunes famílies han adquirit un 
rol important com a facilitadores entre noves famílies i 

les entitats de lleure paral·leles al projecte.

Les escoles valoren molt l’oportunitat que representa per 
als infants el lligam amb el barri i les millores educatives en 
tots els àmbits i reconeixen la tasca pedagògica que porten 
a terme els esplais i caus. La participació de les escoles en 
aquestes activitats les apodera per plantejar noves formes 
d’actuació, així com per canviar el tipus de relació amb 
els serveis socials i la mateixa comunitat. Les escoles van 
incorporant el projecte com una part important del seu 
funcionament: tutories, claustre, comissió social i ara, també, 
amb la participació dels esplais i caus en activitats de l’escola.

Les entitats de lleure reben millor cada curs les noves 
vinculacions gràcies a l’experiència d’aquests anys i també 

per la consciència de la funció social i educativa que duen 
a terme, que ja tenien el plantejament de fer, però per a 
la qual sovint no trobaven els canals adequats. Valoren 
com un enriquiment la participació en el projecte, que 
els permet arribar a un població més diversa i fer una 
intervenció més inclusiva. La participació en el projecte 
ha propiciat que interaccionin amb famílies diferents 
i que obrin la seva activitat a la diversitat. Fruit del 
treball conjunt, els esplais i caus amb els quals treballem 
han incorporat el projecte com a propi i el tenen com a 
referent a l’hora d’enfortir les seves entitats amb noves 
incorporacions. Una demanda freqüent que ens han 
plantejat ha estat la possibilitat que el projecte es pogués 
obrir a altres territoris.

Des de Serveis Socials, s’ha produït una evolució i una 

amb infància i famílies. En la relació amb la xarxa, ha 

base del respecte mutu i les oportunitats.

La valoració general és que, mitjançant l’acció educativa 
conjunta —comunitat interconnectada: famílies, escoles, 
lleure, etcètera—, el procés educatiu ha millorat i ha 
facilitat ampliar la mirada a tot l’entorn. No només hi són 
les entitats de lleure, sinó que hi ha altres entitats amb 
les quals també es poden construir lligams educatius. 
Aquestes noves dinàmiques ens han conduit a plantejar-
nos noves propostes, com ara la pintura mural del pati de 
l’Escola Francesc Macià, amb la participació activa de tota 
la comunitat educativa i també del Col·lectiu d’Artistes de 
Sants i del Secretariat d’Entitats de Sants.
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També el curs passat es va poder celebrar la festa del sisè 
aniversari de “Vincular x educar”, amb la participació 
de tots els agents implicats en el projecte. Aquesta festa 
va suposar un treball al llarg de tot el curs que, a més de 
fer créixer la interacció entre els agents (escola, família, 
esplais, caus i serveis socials), va servir per establir noves 
relacions amb altres entitats que actuen a la comunitat: 
músics, gegants de Sants, etcètera.

D’altra banda, tot aquest procés de treball continu 
s’ha pogut documentar amb la realització d’un vídeo 
documental que vol donar a conèixer el projecte des de la 
perspectiva de totes les parts implicades i que n’explica el 
desenvolupament.

Ara bé, també el mateix desenvolupament del projecte i la 

de diverses cultures organitzatives que s’han de posar 
d’acord fa necessària una tasca de lideratge que permeti 
resoldre les incidències i promogui una manera de fer 
comuna, adaptada a les necessitats de cada moment. De 
l’altra, la interculturalitat que ha caracteritzat la població 
que assisteix a aquestes escoles és un valor, però alhora 

pràctiques que comporta, bàsicament de comunicació i 
de comprensió (idioma, pautes culturals, etcètera). Un 
suport important en aquest àmbit ha estat poder incloure 
en el projecte la participació de mediadors o mediadores 
interculturals.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que qualsevol 
projecte que es compon d’interventors múltiples 

provinents d’entitats i serveis diversos s’ha d’adaptar a 
la realitat que suposen els canvis constants de referents 
(mestres, equip de monitors, etcètera), fet que requereix un 

5. Conclusions i reptes de futur

El projecte comunitari “Vincular x educar” ha estat una 

dinàmiques innovadores de canvi en la relació amb l’escola, 
les famílies, les entitats i els mateixos serveis socials, amb 

Es treballa sobre la base de la capacitat relacional de les 
persones, els grups i les entitats; de la necessitat de les 
persones d’establir vincles per poder-se desenvolupar, i de 
la col·laboració de tots els agents socials d’un territori per 
participar en l’educació de la infància.

Durant els anys que fa que es duu a terme el projecte, s’han 
anat teixint les complicitats necessàries entre l’escola, 
els serveis socials, les entitats de lleure i les famílies per 
treballar perquè els infants que tenen més necessitats en 
habilitats lingüístiques, relacionals, etcètera, s’incorporin 
als esplais i caus del territori, amb el que això vol dir 
quant a ampliar la seva xarxa relacional —i la de les seves 
famílies— i complementar la seva educació escolar amb 
recursos de l’educació en el lleure des del primer curs de 
primària.

projecte viu, orgànic i en creixement, tant pel que fa 
al nombre d’infants vinculats com a escoles i mestres 
participants, com a monitors o monitores i caps dels 
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esplais i caus del territori. També hem anat elaborant 
unes metodologies acordades amb els actors implicats que 
permeten adaptar el projecte a realitats diverses: altres 
escoles, altres barris, etcètera, segons les necessitats. 
Aquest disseny possibilita l’extensió del projecte a altres 
zones i altres teixits associatius existents (corals infantils, 
castellers, etcètera).

- Considerem que hi ha dos reptes principals que  
cal afrontar en aquest procés de desenvolupament 
comunitari:

que facilita la inclusió social i la convivència al nostre 
territori, tenint en compte la diversitat cultural.

• Mirar d’integrar el màxim nombre d’escoles, caus i 
esplais al nostre projecte, per poder exportar el projecte 
a altres poblacions.

I tot això cal fer-ho amb la convicció de la necessitat de 
continuar impulsant aquest tipus de treball preventiu 
comunitari des dels serveis socials, pels motius següents:

- Promou la participació de tots els col·lectius socials i 
culturals.

- Estableix canals de comunicació i cooperació entre els 
diversos col·lectius socials i culturals, les escoles i els 
esplais i caus.

- Facilita una visió compartida de la realitat, construïda 
gràcies a l’aportació dels agents socials i culturals.

- Permet un espai públic futur cohesionat amb models de 
convivència basats en el reconeixement de l’alteritat, el 
respecte mutu i la participació de tothom.

cultura basada en la participació de tota la comunitat, 
de transformar les comunitats socials i educatives en 
comunitats que aprenen i s’impliquen juntes en el disseny 
d’accions de canvi i millora, perquè l’educació i la societat 
siguin més equitatives. Per tot això, caldrà gestar una 
nova cultura social i educativa basada en la participació 
col·lectiva, en noves maneres de treballar i en una manera 
de pensar diferent sobre la responsabilitat i el paper 
individual i col·lectiu.

Tots plegats construïm el projecte “Vincular x educar”. 
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Un projecte per  
a dones sense llar  
de Nou Barris
Clara Naya Ponce

Sòcia fundadora de l’associació “Lola, no estàs sola”

Paraules clau: dones sense llar, sensellarisme, feminisme, 

associacionisme

“Lola, no estàs sola” és una associació formada per vuit 

dones que neix per gestionar un projecte d’intervenció 

social amb dones sense llar a Nou Barris. La raó per la qual 

un grup de dones ens hem reunit per fer realitat aquest 

projecte forma part de l’ADN del districte on vivim, per 

l’aire que hem respirat participant en entitats, per totes 

les vegades que hem sentit la solidaritat entre veïnes als 

carrers i, també, per la nostra mirada feminista.

1. D’on ve “Lola, no estàs sola”?

L’objectiu de l’associació és plantejar un projecte d’inter-
venció social amb dones vulnerables, invisibilitzades i 

de fer del feminisme i els moviments socials del districte 
de Nou Barris. El projecte “Lola, no estàs sola” és una 
gran oportunitat per exercir l’acció directa amb dones, 
així com per visibilitzar les seves realitats i generar una 
transformació social i feminista de les entitats, el districte i 
les veïnes i veïns.

Des de l’origen del districte, l’ajuda mútua i la solidaritat 
entre veïnes i veïns ha estat una de les bases de la 
construcció social. La classe obrera dels anys setanta va 
mostrar la seva força aixecant els seus barris o les seves 
cases (a les Roquetes, per exemple), va lluitar per asfaltar 
els carrers i aconseguir semàfors. Però no tot va quedar allà. 
Van continuar construint el barri i dirigint la seva mirada 
més humana als problemes socials.

Un exemple clar va ser el posicionament de les entitats 
davant la ubicació d’un centre d’atenció i seguiment (CAS) 
a les drogodependències al territori, tot i l’oposició d’alguns 
veïns i veïnes. En altres districtes es tallaven els carrers per 
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reivindicar que el CAS no s’ubiqués als seus barris, mentre 
que a Nou Barris el centre del debat eren les persones. La 

els serveis del centre i, per tant, tenien dret a tenir-lo a 
prop. Així, es desestigmatitzava el col·lectiu que pateix 
drogodependències i es plantejava la realitat des de la 
integració. Es va crear una comissió, no antidroga, sinó per 
ocupar-se de la situació del barri. La imatge de Comidroga 
en xapes o adhesius es feia visible a les festes populars, 
i les famílies que lluitaven contra aquest problema, que 
tant afectava la joventut als vuitanta, sentien que tenien el 
suport de les veïnes i els veïns.

Hi ha més exemples, com la xarxa 9 Barris Acull. Es va crear 
a partir dels tancaments que van dur a terme immigrants 
a les esglésies de Barcelona el 2001, en concret, el de 
l’església de Santa Engràcia de la Prosperitat. El seu objectiu 
no era formar una entitat que s’ocupés de la immigració, 
sinó integrar aquesta realitat a les entitats del districte. 
Durant anys s’han generat vincles amb les persones que 
arriben d’altres llocs i s’han inclòs en aquest ric districte. 
Així mateix, s’han proporcionat eines a entitats i veïnes i 
veïns perquè aquests siguin més inclusius amb les diverses 
realitats. El Festival de Sopes és un gran exponent de la 
convivència al districte, i les seves jornades anuals, una 
oportunitat d’aprofundir en els discursos inclusius de les 
entitats, enfortir-les i generar debat.

Ja el 2013, amb la campanya “Nou Barris cabrejada”, el 
districte i les entitats es van pronunciar davant la pobresa, 
amb el lema “No és pobresa, és injustícia”. Les entitats van 
dur a terme un estudi sobre la situació de les desigualtats 
que es viuen al territori per exigir millores en la qualitat de 

vida de les veïnes i els veïns, davant una administració amb 
poca mirada social.

Lluitar per superar les desigualtats socials dels nostres 
barris és ja una manera de fer del districte, la qual cosa 

carrers, en comunitats i en famílies; entre persones i 
entre col·lectius; en escoles, serveis sanitaris, casals, plans 
comunitaris, equipaments, esplais, clubs esportius, entitats 
i col·lectius. Des de “Lola, no estàs sola” volem recollir 
totes aquestes experiències i compartir-les amb les dones 
que viuen al carrer, i, alhora, promoure que les entitats es 
nodreixin d’aquestes dones. Perquè si alguna cosa aprenem 
cada dia és que qualsevol persona té molt a dir en la 
millora de la seva realitat i en la transformació d’aquestes 
desigualtats, creant espais de convivència més justos.

Nou Barris també va participar en els moviments feministes 
i, en concret, en les vocalies de dones que van sorgir a la 
ciutat després de les Primeres Jornades Catalanes de la 
Dona, el juny del 1976. La lluita d’aquelles dones també 
forma part d’aquest projecte.

Les reivindicacions per la igualtat de les dones han fet 
aquesta societat una mica més justa amb la nostra realitat, 
però a Nou Barris les vocalies de les associacions de veïns 
van aportar molt més. S’han generat espais de trobada entre 
dones per parlar dels seus problemes, per donar-los suport 
davant situacions que vivien al barri i buscar solucions per 
a elles: des de tota una xarxa que facilitava a les dones anar 
a avortar a Avinyó per deslliurar-les del Carnisser de Sants 

cap a una treballadora en un supermercat del barri.  
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Les dones tenien clar que la lluita del barri era 
responsabilitat de totes i tots, però des de les associacions 
no se les tenia en compte en la presa de decisions. Un 
exemple són els horaris de les reunions, que impedien que 
moltes hi anessin. Tanmateix, eren les que s’organitzaven 
per mantenir la lluita, per tallar carrers o per tenir el barri 
assetjat en la reivindicació dels semàfors.

Les vocalies van aportar un espai on aquestes dones es 
poguessin apoderar; es parlava de sexualitat i maternitat, 
se’n destacava l’educació, es posaven en relleu les escoles 
d’adults, la reivindicació de les escoles bressol municipals, 

amb aquestes vocalies continua avui dia des de la identitat 
dels grups feministes, i ha deixat un pòsit important en les 
entitats i als carrers.

I d’allà va sorgir el Grup de Dones de Nou Barris, ja 
desvinculat i emancipat de les associacions de veïnes i 
veïns, que va tenir un paper essencial en la creació dels 
punts d’informació i assessorament de dones (PIAD) i  
en la visibilització i conceptualització de la violència 
masclista. La celebració del 8 de març mostra les ganes 
que seguim tenint les dones de Nou Barris de celebrar i 
reivindicar.

A partir d’aquest moment, amb les situacions que ens està 
tocant viure en un districte replet d’injustícies, des de 
“Lola no estàs sola” ens plantegem treballar amb les dones 
que ho tenen més difícil, les més invisibles i les que més 
pateixen: les dones sense llar; en concret, les que viuen al 
carrer o al Centre Residencial de Primera Acollida de Nou 
Barris de manera temporal.

2. Les dones sense llar, una dura realitat invisible

La realitat que viuen les dones en situació de carrer, les 

que s’hi adapti fan necessari aquest projecte.

El 76% de les dones en aquesta situació han estat víctimes de 
violència masclista, el 71,5% són mares i no poden atendre 

el 57,2% pateix alguna discapacitat psíquica. Tots aquests 
percentatges són superiors als de la població masculina que 
es troba en les mateixes circumstàncies. A més, el repartiment 
de rols de gènere a la societat patriarcal en què vivim, on els 
homes passen a ocupar l’espai públic i les dones el privat, 
afecta aquestes dones de manera directa. D’una banda, retarda 
el procés pel qual acaben al carrer, però, una vegada arriben a 
aquesta situació, ho fan en pitjors condicions que els homes. 
A més, pel que fa als recursos a què opten, mai no representen 
més del 20% de la població, per la qual cosa pateixen les 
conseqüències de ser un grup minoritari.

En el diagnòstic del 2015 que va fer la Xarxa d’Atenció a 
Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL), es dedica un 
capítol al sensellarisme femení, i es mostra la necessitat de 
treballar amb aquest col·lectiu de dones i endinsar-se en les 
seves circumstàncies (Sales, 2015).

Les dones que es troben en situació de carrer arriben als 
recursos residencials a la recerca de protecció, però el que 
troben no compleix aquesta expectativa: viuen situacions 
d’intimidació, són minoria davant els homes, els cedeixen 
intimitat... Això provoca que se n’augmenti la victimització 
i sigui molt més complicat treballar en el seu procés 
d’apoderament individual i com a dones. Per solucionar 



144 | Barcelona Societat Experiències

aquest problema, hem d’atendre les seves necessitats per 
mitjà d’un espai que s’hi adeqüi, un espai segur.

La falta d’intimitat i cura de la higiene que es viu als 
centres o a l’estada al carrer repercuteix en l’autoestima 
de les dones i la seva identitat, pilars bàsics per al seu 
apoderament, que millorarien si se’ls oferís un recurs que 
no haguessin de compartir amb els homes.

Les dones que, a més, són mares no poden tenir accés a 
una normalització de les relacions, ja que la seva situació 

 
El lloc on resideixin ha de disposar d’espais perquè puguin 
veure’s amb ells i, així, establir unes relacions familiars 
menys doloroses per a elles.

més grans a què s’enfronten les dones no afavoreix 
mantenir una estabilitat econòmica que els permeti revertir 
la situació. Les solucions a què moltes vegades recorren 
consisteixen en feines precàries que els proporcionen 
l’allotjament i la supervivència, però que no les ajuden en 
el seu procés personal ni interpersonal.

3. Quina resposta es pot donar?

Des de “Lola, no estàs sola” ens plantegem donar una 
resposta feminista i comunitària, ja que són aquests dos 
eixos des dels quals creiem que les dones podran ser ateses 
de manera més justa i viure processos d’apoderament que 
els permetin revertir la seva situació.

Quan parlem de resposta o mirada feminista ens referim a 

que viuen aquestes dones pel simple fet de ser dones. Les 

respecte als homes: elles han fracassat en la seva “missió”, 
en el rol que la societat els ha marcat; ja no saben cuidar-se 
de ningú, ni tan sols de si mateixes. Aquesta idea no només 
s’amaga en cada procés personal, sinó que és present en 
els abusos que viuen i en les relacions que estableixen. 
Cal sumar-hi, també, que són menys que els homes. Així, 
doncs, la realitat a què s’enfronten està plena de violències 
diverses, de discriminacions, de relacions forçades. La seva 
experiència no és més que una reproducció augmentada 
del masclisme que patim les dones; a més, elles arriben a 
aquesta situació tan malmeses en l’àmbit personal i són 
tan invisibles per a la societat que es veuen immerses en 
una espiral en què assumeixen que la seva realitat està 

La idea és treballar perquè aquestes dones i la societat 

viure són fruit del patriarcat, que estan en desavantatge, 
i també per oferir-los la protecció i l’atenció adequades. 
Treballar per donar autonomia a aquestes dones des de 
l’apoderament col·lectiu, per entendre on ens situa el 
patriarcat. Poder mirar la seva situació, la seva història, la 
seva vivència, i alliberar-les de part de la responsabilitat i 
culpa que se’ls imposa pel fet de ser dones. En resum, poder 
situar la realitat que viuen en el context de desigualtat 
entre homes i dones.

Una vegada assimilada aquesta visió del sensellarisme 
femení, i entenent-la com la base de la nostra resposta, 
treballarem a partir d’altres premisses que fan referència al 
sensellarisme d’una manera més general.
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Entenem el sensellarisme com la falta d’habitatge, fet 
que vulnera els drets humans, i, per això, la nostra solució 
principal és oferir a les dones sense llar un espai segur que 
reverteixi la seva situació i que, a més, no estigui subjecte 
a temps, sinó que sigui el més semblant a una llar. Amb 

concret que explicarem més endavant.

A més d’una mirada feminista i d’entendre que hem de 
facilitar habitatges a les persones sense llar, des de “Lola, 
no estàs sola” considerem que sense una resposta comuni-
tària el projecte quedaria incomplet. Quan les persones —i 
les dones en concret— arriben a aquestes circumstàncies, 
les xarxes socials amb què compten són molt limitades o 
inexistents, i, a més, les que estableixen posteriorment no 
fan més que perpetuar la situació. Establir relacions noves 
en condicions d’igualtat, sense estigmatitzacions, en facili-
taria el procés. La realitat de Nou Barris, un districte lluita-
dor, reivindicatiu, que no ha acceptat resignar-se a la seva 
realitat de pobresa, sinó que omple els carrers de cultura, 
economies solidàries i diferents formes d’ajuda mútua, ofe-
reix múltiples possibilitats a les dones. I aquestes, també, 
són una oportunitat per a tots aquests moviments d’in-
corporar noves realitats per les quals lluitar i per les quals 
continuar transformant. La gran varietat d’entitats i la seva 
predisposició faran que les dones que ho vulguin formin 
part d’aquest teixit, que coneguin altres maneres de fer, 
que adoptin diferents perspectives mentre comparteixen 
la seva. Un enriquiment que segur que s’incorporarà al seu 
apoderament, el qual revertirà en la societat del districte, 
mostrant-li una realitat invisible. Sense aquest camí d’ana-
da i tornada no serà possible un canvi pel qual es reconegui 
el sensellarisme com una vulneració de drets i s’admetin 

que, a més de reconèixer-se, es transformi per aconseguir 
una societat més justa.

4. Com es pot fer?

Des de l’associació volem donar resposta a aquesta situació 
a través de projectes diversos. El primer projecte consisteix 

La nostra proposta és oferir a aquestes dones una habitació 
en un pis compartit amb dues dones més en la mateixa 
situació, on trobaran la protecció que busquen i podran ser 
ateses conforme a la seva complexitat individual, alhora 
que es treballarà el seu apoderament col·lectiu. L’estada es 
limitarà al procés individual de cada una, amb un pla de 
treball individualitzat decidit per la mateixa dona, per fer-
la, així, protagonista de la seva pròpia autonomia.

Les dones participaran en l’organització i gestió d’aquests 
pisos, de manera que siguin el més semblant a una llar. A 
més, podran preparar trobades i compartir espais amb els 

adequats per cobrir les seves necessitats psicològiques, 
físiques i socials, de manera que puguin aconseguir 

a les dones la convivència, la intimitat i la recuperació 
emocional i personal que necessiten, mentre estableixen 
vincles amb entitats o col·lectius del medi comunitari que 
permetin crear noves xarxes socials i altres realitats.

El projecte “Lola, no estàs sola” pretén ser una llar perquè 
les dones que estan en situació de carrer es puguin 
recuperar emocionalment i prenguin consciència de qui 
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són i com són capaces de ser les protagonistes del seu 
canvi. Sempre comptaran amb el suport i l’acompanyament 
de professionals i veïnes del districte, que els oferiran eines 
per apoderar-se, i les ajudaran a emprendre el camí d’èxit 
personal que vulguin.

La nostra metodologia es fonamenta en un procés 
d’apoderament en tres nivells (individual, interpersonal i 

la seva realitat, amb els seus punts forts i les seves 
carències, ser conscient de les seves necessitats i prendre 
les decisions necessàries per donar-hi resposta.

Aquests tres nivells són la base dels àmbits d’intervenció 
que es desenvolupen amb els programes següents:

-
sar una sèrie d’accions que la portin a millorar i superar la 
seva situació. El temps que necessiti depèn de cada dona. 

de prendre consciència progressivament del seu apodera-
ment individual i el seu procés vital.

• “Soc mare”: es tracta de l’adaptació del projecte a les 
dones que siguin mares, en què se’ls ofereix trobades amb 

seva relació, amb l’objectiu de desenvolupar-la de manera 
positiva i que visquin la maternitat amb naturalitat, no com 
una càrrega. També s’ofereix la possibilitat de vincular-les 
a algun grup de criança o espai familiar del barri on puguin 

infantils del districte.

• “Participar al meu barri”: és un programa perquè puguin 
establir noves relacions socials i fomentar la creació de 
noves xarxes socials. Es posarà en contacte les dones amb 
entitats del districte en les quals elles puguin i vulguin 
participar per desenvolupar les xarxes esmentades. Així, 
l’associació es dona a conèixer a les entitats del barri que 
treballen en l’àmbit comunitari, estableix vincles d’ajuda 
mútua i sensibilitza sobre la realitat d’aquestes dones per 
desestigmatitzar el sensellarisme.

• Assemblea de Dones: té per objectiu l’organització del 
funcionament dels pisos per part de les mateixes dones. 
L’assemblea està moderada per una dona de forma rotativa, 
i també hi participen una persona de l’entitat i una 
mediadora. Així mateix, s’encarrega d’organitzar la logística 
del pis, però al seu torn és un espai on abordar temes de 
convivència o de relacions que sorgeixin entre les dones.

• Grup de Dones: l’objectiu del grup és donar visibilitat a les 
dones, donant a conèixer dones importants en la història, 
abordant temes feministes o simplement oferint un punt de 
trobada on les dones puguin compartir la seva realitat. La 

si ho consideren oportú. Pot formar part del grup qualsevol 
dona, estigui en situació de sensellarisme o no.

“Lola, no estàs sola” és un projecte que posa la dona al 
centre, que l’acompanya en el seu apoderament i que li 
ofereix el temps i l’espai necessaris perquè el realitzi. 
A l’associació pensem que, si no es respecten aquests 
aspectes, és molt complicat aconseguir trajectòries d’èxit, 
un èxit que no depèn només de revertir la situació, sinó 
d’assolir l’apoderament de les dones.
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5. Un any i... de “Lola, no estàs sola”

Des que el juliol del 2016 vam començar a donar forma al 

qüestionaments per poder portar-lo a la pràctica i fer-ho 
de la millor manera possible. No hem perdut de vista que la 
dona i la vulneració del seu dret a l’habitatge havien d’estar 
al centre. Per això vam aprofundir en el  i vam 
introduir els seus principis en el projecte.

Li hem donat visibilitat a les entitats del barri i l’acollida 
ha estat molt fructífera, no només quant a sensibilització 
i desestigmatització, sinó també respecte a la implicació 
d’entitats i persones en el projecte. Fins ara, són aquestes 

Hem pogut contactar amb alguna dona que està vivint 

els recursos dels pisos, i oferir-li informació, suport i 

s’ha de fonamentar en el respecte dels seus temps i en el 
fet de donar-li el protagonisme. Tot això ens està ajudant a 
generar nous projectes per poder facilitar altres recursos a 
aquestes dones.

Hem tingut l’oportunitat d’explicar el projecte en jornades 
de dones de Barcelona, en espais comunitaris del districte 
i també davant les administracions, en una primera fase de 
difusió del projecte i recerca de recursos.

Cal dir que hem obtingut alguns èxits: hem començat a 
participar en un estudi de la Universitat de Barcelona sobre 
la realitat de les dones sense llar i el seu acompanyament, 

i ens hem incorporat a la Xarxa d’Atenció a les Persones 
sense Llar de Barcelona.

Aquest camí, que no ha fet més que començar, ens està 
portant a poc a poc a materialitzar el projecte. El nostre 
pròxim objectiu és oferir un pis per donar resposta en 
l’àmbit de l’habitatge a tres dones que puguin triar el seu 
camí a partir de llavors, començar de zero i apoderar-se. 
Aquesta intervenció, que neix del nostre sentiment solidari 
de barri lluitador i del nostre cor feminista, requereix 
inversions que encara han d’arribar. Però també és fruit 
de la dedicació que hi posem i de la bona acollida que està 
tenint entre les dones i el districte.



L’experiència  
del reallotjament de 
l’assentament  
del carrer d’ laba 
Gemma Izquierdo

FACTO Estratègia

Paraules clau: reallotjament, assentament, , 

intervenció social

Barcelona obre la porta a l’oportunitat d’avaluar, en 

paral·lel i durant dos anys, l’aplicació de dos models 

d’intervenció social diferenciats principalment per l’accés 

de les famílies a l’habitatge. 

sobre les possibilitats d’assolir resultats positius respecte 

a un col·lectiu amb un estil de vida itinerant molt arrelat al 

qual calia respondre. 

Una metodologia de seguiment basada en els àmbits propis 

del Pla de treball social ha proporcionat dades d’evolució, 

tendències i cost que resulten valuoses per extreure 

conclusions de l’experiència i plantejar nous reptes.

1. El desencadenant

L’experiència del reallotjament de l’assentament del carrer 

Unes circumstàncies sobrevingudes i determinants van 
generar la necessitat urgent de reallotjar nou famílies 
galaicoportugueses amb menors a càrrec, ateses pel  
Servei d’Atenció Social a Població Itinerant d’Ètnia Gitana 
de l’Ajuntament de Barcelona (SISFA rom)1. Un servei 
complementari als serveis socials de territori, amb els 
infants i la cobertura de les seves necessitats bàsiques com 
a principal focus d’atenció. 

1. Al novembre del 2015 entra en funcionament un nou servei, el SISFA rom, 
que substitueix l’anterior Servei d’Atenció Social a Població Itinerant d’Ètnia 
Gitana (SASPI).
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Les divuit famílies seguiran, durant dos anys, en un cas el 
programa de reallotjament ( ) i en l’altre  
el programa SISFA rom (model d’escala). Les diferències 
entre ambdós programes es resumeixen en l’accés a 
l’habitatge i la intensitat de recursos per a la intervenció 

reallotjament, i els habituals del servei per al programa 
SISFA rom.

2. Superar els mites

Mentre s’anava preparant el reallotjament, els mites van fer 

La radicalitat del canvi de vida proposat a les famílies 
reallotjades i l’estigmatització que pateix el col·lectiu van 
propiciar interrogants, com ara:

• “No deixaran el seu estil de vida, ni els seus habitatges i 
pertinences i al pis no hi caben…”

• “No duraran al pis, no s’adaptaran...”

• “El ritme de canvi serà lent...”

• “No saben viure en comunitat, no s’integren, tenen una 
altra cultura i hàbits diferents, són veïns molestos que 
ningú vol...”

• “No voldran perquè no podran continuar la seva activitat, 
als pisos no hi ha espai per triar els materials, no tindran on 
deixar els vehicles i els necessiten per a la seva activitat...”

• “Destrossaran els pisos, els mobles, l’escala de veïns...”

En un moment en què els experts en sensellarisme  
debaten sobre els avantatges i les mancances de dos  
models d’intervenció social, el  i el model 
d’escala, el reallotjament de les famílies de l’assentament 
del carrer d’Àlaba es presenta com una oportunitat per 
valorar i comparar l’aplicació en casos reals d’intervenció 
social d’ambdós models.

En la intervenció social amb persones vulnerables sense 
llar o en infrahabitatges, el model  situa la 
disponibilitat d’habitatge com a punt de partida del pla 
de treball, mentre que el model d’escala el col·loca en 
una posició d’opció assolible un cop acabat, i podríem dir 
superat, el pla de treball de la intervenció.

reallotjar, inicia la cerca d’altres nou famílies ateses 
pel servei, de característiques similars, que viuen en 
assentaments o infrahabitatges de la ciutat, amb la 
intenció de comparar els dos models d’intervenció. Cal 
tenir en compte que el SISFA rom és un servei d’inserció 
social d’atenció primària especialitzat, que està dissenyat 
per imprimir més intensitat a la intervenció social per 
la presència de menors, i en conseqüència, genera un 
alt nivell de vinculació de les famílies i, per tant, un 
coneixement en profunditat d’aquestes.

Tots dos grups els integren nou famílies que viuen  
en assentaments a la ciutat, de procedència 
galaicoportuguesa, d’edats i composició similars, amb  
fonts d’ingressos procedents de la recollida de cartró i 
ferralla i amb menors escolaritzats i amb seguiment de 
salut familiar al dia. 
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• “No volen treballar i no podran fer-se càrrec de les 
despeses, punxaran la llum...”

• “Els nens i les nenes no aniran a l’escola...”

una metodologia d’intervenció i un seguiment de l’evolució 
d’ambdós programes, desenvolupant indicadors ad hoc en 
aspectes diversos com els d’habitatge, econòmics, laborals, 
de salut, d’educació, de lleure, sociofamiliars, d’integració 
en la comunitat i de la situació jurídica.

La metodologia i els indicadors de seguiment es van 
desenvolupar expressament per a l’experiència d’aquest 
reallotjament. En la cerca de metodologies comunament 
acceptades, ja existents i que resultessin aplicables, es va 
posar l’accent en l’anàlisi dels àmbits següents:

• La permanència en el programa.

• El grau de compromís dels participants amb els àmbits del 
pla de treball dissenyat.

• El nivell d’arrelament al nou habitatge i al nou entorn 
assolit.

Tot i així, mancaven indicadors concrets que permetessin 
avaluar aquests àmbits de manera objectiva i concreta. 

És per això que es van dissenyar els indicadors buscant 
mesurar les variacions que s’hi produïen, i també respectant 
els aspectes abans esmentats en què posava èmfasi el pla 

famílies. Alhora, es va determinar que els indicadors fossin 
de valoració objectiva i homogenis per als dos grups de 
famílies: les que seguien el programa de reallotjament i les 
que seguien el programa SISFA rom, encara que adaptats a 
les diverses circumstàncies de cada grup. 

En el cas del programa de reallotjament, s’inclouen 
indicadors addicionals que tenen a veure amb l’inici del 
procés i que pretenen acotar temporalment les activitats 
del trasllat al nou pis (per exemple, deixar l’assentament  
15 dies després d’obtenir les claus del nou habitatge, o estar 
correctament instal·lats al nou habitatge al cap d’un mes) o 
bé valorar l’adaptació a noves pautes de vida (per exemple, 
fer un ús correcte dels subministraments).

El ventall d’indicadors objecte de seguiment comuns a tots 
dos grups inclou:

• L’habitatge (nou habitatge o infrahabitatges) amb 
relació a la funcionalitat, l’estat d’habitabilitat i també de 
manteniment.

• La gestió econòmica, que mesura el seguiment de 
les eines rebudes a la formació (seguiment del registre 
d’ingressos i despeses i compliment del calendari de 
despeses).

• La formació i inserció laboral, que valora el seguiment de 
l’itinerari laboral i formatiu, la recerca laboral i la inserció 
laboral que s’ha aconseguit. 

• La salut, especialment pel que fa als infants, i al nivell 
familiar en alimentació, higiene i aspectes saludables.
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• L’educació, que mesura el progrés adequat en l’itinerari 
escolar dels infants i el compliment dels acords escolars per 
part dels pares.

• El lleure socioeducatiu, que busca la integració dels 
menors en l’entorn amb les activitats extraescolars, de barri 
i els casals d’estiu.

• Els aspectes sociofamiliars, que mesuren la satisfacció 
amb el canvi de vida o bé la voluntat de canvi de vida, 
segons el grup de famílies, així com els ajuts sol·licitats, 
tant pel que fa a nombre, com a imports.

• La xarxa de proximitat, amb aspectes com ara la convi-
vència amb els veïns i l’ús de serveis o recursos del barri.

• Els aspectes jurídics i legals, especialment quant a la 
gestió de multes que s’acumulen per l’activitat de recollida 
de cartró i ferralla.

mensualment, per a cada família, i es disposava d’una 

participants, que permetia un seguiment individualitzat 
del pla de treball. Alhora, agregava les dades obtingudes a 
cada grup per avaluar l’evolució de l’aplicació de cadascun 
dels models d’intervenció social, és a dir,  i 
model d’escala. Semestralment, es van elaborar informes 
de seguiment que posaven de manifest els resultats dels 
programes portats a terme en paral·lel.

Aquest sistema de seguiment aplicat pels equips del 
SISFA rom durant els dos anys de durada de la intervenció 

social, ha proporcionat dades d’evolució, tendències i 
cost que resulten valuoses per extreure les conclusions de 
l’experiència.

Així, la intensitat de l’acompanyament de les famílies 

mesos s’ha demostrat que és clau en la intervenció. 
Mitjançant formacions grupals, entrevistes individuals i 
acompanyaments in situ era possible la preparació prèvia 
de les famílies, necessària per al canvi d’habitatge que 
s’havia de produir. 

Aspectes que poden semblar quotidians o senzills com 
signar un contracte de lloguer, atendre les primeres 
factures, viure en un pis que no està a peu de carrer o 
deixar de conviure tothora amb una comunitat que va  
més enllà de la pròpia família nuclear, requereixen un 

 
al cap d’uns mesos, s’aconsegueix l’autonomia personal 
dels adults.

Els recursos diferencials per a les famílies reallotjades 
els componen un equip de dues persones tècniques 
especialitzades en treball social i familiar, que es manté 
estable durant els dos anys i també per a ajuts inicials 
derivats del canvi al nou habitatge, com ara les despeses 
de trasllat, el lloguer i l’adquisició de nou mobiliari, que 
majoritàriament es produeixen al llarg del primer any. 

L’impacte en el pressupost d’aquests recursos, tenint en 
compte el seu caràcter estable o temporal, s’avalua de 
manera diferenciada per al primer i el segon any. Durant el 
primer any, la despesa total de l’equip tècnic addicional i 
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dels ajuts inicials suposa un 24% del pressupost, que seria 
necessari si s’hagués optat per una solució alternativa 
d’allotjament temporal en pensió per a les famílies. A 
partir del segon any, l’equip tècnic addicional per a les 
famílies reallotjades es manté, mentre que els ajuts 
econòmics derivats del canvi al nou habitatge queden 
limitats a la subvenció del lloguer i, molt ocasionalment, 
als subministraments, per la qual cosa es redueix l’impacte 
real en el pressupost.

Una altra cosa són els ajuts habituals per a totes les 
famílies ateses pel SISFA rom, i per tant, disponibles per 
als dos grups. Es tracta d’assistir les famílies pel que fa a 
despeses com ara les escolars, de transport o de roba.  

econòmics sol·licitats per ambdós grups, tant en nombre  
de sol·licituds com en import. Al grup de famílies 
reallotjades, la intensitat de demandes és alta els 
primers sis mesos de programa, però després es traça una 
tendència a la baixa que evidencia el progressiu assoliment 
d’autonomia de les famílies en la gestió dels seus recursos. 
En canvi, a les famílies del programa SISFA rom, les 
demandes són estables durant tota l’experiència, amb 
l’estacionalitat pròpia de l’any, sense que es percebi una 
gestió familiar millor. 

Ampliant el focus a tots els àmbits valorats amb els indica-
dors, durant el primer any, pràcticament tots evolucionen 
en positiu en els dos grups de famílies, tot i que a un ritme 
més ràpid en les famílies reallotjades. A tall d’exemple, es 
pot observar que les famílies reallotjades porten un calen-
dari de despeses, es relacionen habitualment amb altres 
pares i mares de l’escola i utilitzen serveis de barri.

incorporen canvis de manera més immediata, com a factor 
positiu per a la integració dels adults en el nou entorn.

Un aspecte que cal millorar és el seguiment d’itineraris 
formatius laborals i la inserció laboral, que és escassa  
en ambdós grups de famílies, i posa de manifest la 

laboral. 

El segon any constitueix una etapa d’estabilitat  
necessària, en què l’evolució que s’ha aconseguit es 
consolida, i es presenten ja pocs canvis en ambdós grups  
de famílies.

3. Dos anys després

Si s’analitza la situació actual de les famílies reallotjades, 
fàcilment es pot arribar a la conclusió que els mites se 
superen:

• Les caravanes i pertinences es van deixar de banda 
voluntàriament.

• Cap família ha abandonat el programa de reallotjament.

• L’adaptació de les famílies al nou habitatge i a l’entorn 
visible s’ha produït en cinc mesos.

• S’han integrat a la comunitat de veïns, al barri i a l’escola.

• Resta desenvolupar l’àmbit laboral del programa,  
però les famílies paguen les despeses d’habitatge i de 
subministraments.
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• Els pisos i el mobiliari estan en perfecte estat i les queixes 

• El seguiment dels nens i nenes a l’escola és normal 
(assistència, participació en les activitats, ...). 

• Han trobat un nou espai de relació amb la comunitat amb 
la qual convivien a l’assentament mantenint els lligams.

Així, doncs, l’habitatge es manifesta com un punt 
d’ancoratge que accelera l’evolució dels plans de treball, 
potencia els resultats que s’assoleixen i els fa perdurables, 
tot i que la disponibilitat d’aquest habitatge constitueix un 
repte.

Transcorreguts dos anys de programa, l’experiència només 
es pot valorar de manera positiva. 

Per escollir només alguns dels aspectes més rellevants, 
esmentaríem la satisfacció de les famílies reallotjades per 
haver-se integrat en una nova comunitat i en una nova 
manera de viure; l’aprenentatge que ha suposat per a 
un equip d’intervenció social, el del SISFA rom, que s’ha 
implicat a fons en el projecte i ha tingut l’ocasió de validar 

del reallotjament ha evidenciat pel que fa als models 
d’intervenció social valorats, per afrontar-los en ocasions 
futures.




