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» 1. Introducció
La crisi econòmica i financera que des de 2008 estan vivint les societats dels països del sud
i de l’est d’Europa, impacta de forma notable en les condicions de vida d’aquestes
poblacions. A l’estat espanyol, per exemple, s’està produint un augment generalitzat de les
situacions de risc de pobresa i d’exclusió social provocat per la pèrdua de llocs de treball,
l’impacte de l’atur a les llars, l’empitjorament de les condicions laborals i les dificultats del
sistema de protecció social per donar resposta a la complexitat de la situació actual. Tot
indica, doncs, que aquesta recessió econòmica està agreujant les problemàtiques socials ja
existents durant el període precrisi i que, fins i tot, està arribant a afectar a nous grups
socials que anys enrere eren considerats població en situació de no vulnerabilitat.
Tenint present la situació actual a tot l’estat, la ciutat de Barcelona s’erigeix com un dels
àmbits territorials que millor està fent front a la crisi. La ciutat està patint un menor impacte
de la destrucció d’ocupació i de l’augment de l’atur en relació a d’altres territoris degut
l’eficiència del seu sistema productiu, més diversificat i orientat als mercats exteriors.
Un altre element a tenir en compte és que la composició social de la ciutat es caracteritza,
en termes generals, per un perfil poblacional amb més nivell formatiu (majors taxes de
titulats superiors i menors taxes de població amb instrucció insuficient) que a d’altres
territoris. Aquest tret també podria ajudar a explicar algunes de les diferències entre els
efectes socials que s’han desencadenat arrel de la crisi econòmica, en la mesura en què la
població qualificada ha estat un dels segments socials menys afectats i a Barcelona la
població entre 24 i 65 anys disposa d’uns nivell d’instrucció tres vegades superiors a la
mitjana catalana.
El procés de recessió econòmica ha posat també de manifest les conseqüències sobre la
població d’un model residencial basat majoritàriament en la propietat. En aquest sentit, el
predomini dels habitatges de lloguer a Barcelona en relació a d’altres territoris, situa a la
ciutat en un model residencial també més sostenible amb un nivell d’endeutament dels
ciutadans inferior. A Barcelona el 36,8% de la població de 16 i més anys resideix en
habitatges de lloguer, i aquesta proporció és 12 i 13 punts percentuals superior a la que es
registra a la província de Barcelona i a Catalunya.
Un altre aspecte a considerar és que els efectes d’ una crisi d’ocupació sobre el risc de
pobresa i la distribució de les rendes familiars estan mediatitzats per la política de
prestacions i subsidis públics. En aquest sentit, la ciutat presenta percentatges de reducció
de la pobresa, després de totes les transferències socials, lleugerament superiors a la resta
de la província i a la resta de Catalunya, tot i que el sistema de prestacions és igual arreu del
territori català. La proximitat i l’accessibilitat dels serveis d’atenció i suport a les persones a
la ciutat en podrien explicar el diferencial observat.
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Durant el període de creixement econòmic ja es van constatar a la ciutat esquerdes
existents entre els barris que la crisi econòmica i financera està contribuint a remarcar. Els
barris que mostren unes afectacions més importants per la crisi i que presenten una situació
de vulnerabilitat social més elevada en l’actualitat se situen als extrems de la ciutat. Aquets
fet, no ha de fer perdre de vista que la cohesió social dels barris situats entre els extrems és
un fet destacable en relació a l’impacte general de la crisi, considerant les variables de
formació, ocupació i renda.
Tot i que els ciutadans de Barcelona tenen més elements de suport front la crisi, atenent a
les transferències que reben de la seguretat social i de les aportacions del conjunt
d’administracions i en particular de l’Ajuntament en matèria de prestacions socials, que, per
exemple, el conjunt de la província de Barcelona i de Catalunya, l’impacte social de la
recessió econòmica comporta un risc d’erosió de la cohesió social a la nostra ciutat
caracteritzat principalment per un increment de les desigualtats socials en els diferents
territoris de la ciutat.
Tanmateix volem constatar que en el període entre 2.006 i 2.013 el creixement de l’atur a la
ciutat de Barcelona ha estat menor que en el seu entorn immediat, així la taxa d’atur a la
ciutat de Barcelona ha crescut un 2,5, mentre que a la província de Barcelona i a Catalunya
la taxa s’ha multiplicat per 3,5 i 3 respectivament. Tal i com es desprèn de les dades de l’atur
publicades el primer trimestre del 2013.
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Aquest menor impacte de la crisi a la nostra ciutat s’explica si considerem que d’entre la
població de 25 a 64 anys a la ciutat hi ha 22 persones amb formació superior per cada una
que no ha completat la formació bàsica, aquesta proporció és superior en tres vegades a la
que es dona a la resta de la província de Barcelona o a Catalunya.
Finalment comprovem que la població barcelonina concentra uns nivells de renda familiar
disponible mitjana superiors al del conjunt de la població Catalana, que l’any 2011 era de
26.418 euros, metre que la de Barcelona era de 29.665 euros anuals.

» 2. L’impacte de la crisi en els barris
Reproduir l’anàlisi fet a nivell de ciutat als barris no és una tasca fàcil. Per aproximar-nos a
l’impacte de la crisi en els diferents barris de la ciutat hem utilitzat cinc dimensions.
La distribució de la Renda Familiar Disponible
La qualificació acadèmica de la població
La concentració de població de nacionalitat estrangera
La solitud residencial de la gent gran
El Risc de vulnerabilitat social

2.1. La distribució de la Renda Familiar Disponible a la ciutat
La distribució territorial de la renda a Barcelona segueix una pauta força clara, amb la
Diagonal com eix central. Tal i com es pot observar a la Figura 1, al 2011 les rendes més
altes es concentren a la zona alta de la ciutat, situada al marge superior de la Diagonal per
la part occidental. Aquesta àrea integra tot el districte de Sarrià-Sant Gervasi i el barri de
Pedralbes que pertany al districte de les Corts. Tanmateix, al marge inferior de la Diagonal
també apareixen els barris de la Dreta de l’Eixample (152,5) i de la Vila Olímpica del
Poblenou (149,3) amb un nivell de renda alta.
El nord i el sud de la ciutat conformen, a grans trets, les zones de la ciutat on es localitzen
les rendes més baixes:
A la part sud destaquen el conjunt de barris que integren el districte de Sants-Montjuïc
-

El Raval (64,2)

-

la Barceloneta (76,5) del districte de Ciutat Vella.
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Pel que fa a la part nord, es troben
-

els districtes de Sant Andreu i Nou Barris en la seva totalitat,

-

seccions del districte d’Horta-Guinardó
o barris situats a la vessant nord del Turó de la Rovira i del Turó del Carmel,
com ara el Carmel (64,4), la Clota (78,8), la Teixonera (66,7), Horta (81,0),
Montbau (76,0) o Sant Genís dels Agudells (80,9),

-

Can Baró (72,5), situat a la vessant sud del Turó de la Rovira.

-

seccions del districte de Sant Martí.
o el Besós i el Maresme (51,8)
o Provençals del Poblenou (83,7)
o la Verneda i la Pau (63,7)
o Sant Martí de Provençals (68,2)
o el Clot (81,1)
o Camp de l’Arpa (85,1).

Durant el període 2008-2011 els barris on més s’han incrementat les rendes familiars han
estat Pedralbes, la Dreta de l’Eixample o la Vila Olímpica, mentre que els barris on les
rendes han baixat més pertanyen al districte de Nou Barris i Sant Andreu, així com al sud
algunes zones Sants-Montjuïc.
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Figura 1. Renda Familiar Disponible (RFD) segons barris. Barcelona 2011

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

2.2. Qualificació acadèmica de la població a la ciutat
Respecte la taxa de formació insuficient, els barris que presenten una proporció més
elevada de població que no ha acabat el nivell de formació bàsica es localitzen també
predominantment al nord i al sud de la ciutat. De manera, que el dèficit formatiu segueix el
mateix patró que la distribució territorial de les rendes més baixes. Al nord destaquen els
barris de Vallbona (19,5%), la Trinitat Nova (19,6%), la Prosperitat (18,8%), Verdun (18,2%),
les Roquetes (20,4%), Torre Baró (25,7%), Can Peguera (20,2%) i Baró de Viver (20,8%),
mentre que al sud destaca sobretot el barri de la Marina del Prat Vermell-Zona Franca
(24,6%).
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Figura 2. Taxa de formació segons barris. Barcelona, 2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona

2.3. Concentració de població de nacionalitat estrangera
La concentració de població de nacionalitat estrangera és àmpliament considerat com un
element associat a situacions de vulnerabilitat social urbana, en la mesura en què es tracta
d’un col·lectiu amb unes necessitats específiques sobretot durant el període d’arribada i
d’integració. Al 2012, els barris que presenten els nivells més elevats de població resident de

www.bcn.cat

7

Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports.

nacionalitat estrangera són els 4 que integren Ciutat Vella —el Raval (48,7%), el Gòtic
(40,6%), Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (36,3%) i la Barceloneta (28,6%)—, Poble
Sec (29,2%) i, a la zona nord de la ciutat, Ciutat Meridiana (35,2%) i Trinitat Vella (33,9%).

Figura 3. Taxa de població de nacionalitat estrangera segons barris. Barcelona, 2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona.
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Entre 2008 i 2012, els barris de la ciutat que mostren un increment relatiu més important de
presència de població estrangera són Vallbona, Porta, Can Peguera i la Clota, unes àrees
residencials que, com s’ha vist anteriorment, es caracteritzen per trobar-se entre els nivells
de renda més baixos de la ciutat. En el sentit oposat, destaca que el Gòtic és un dels barris
on la proporció de residents estrangers s’ha reduït més en els darrers anys, un fenomen que
coincideix amb la tendència alcista de la renda en aquest barri.

2.4. La solitud residencial de la gent gran
La població de 65 anys i més que viu sola està força estesa per la ciutat, tot i que en termes
generals es podria dir que es concentra a la part central i nord de la ciutat. L’Eixample,
Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris, son a grans trets els districtes on es pot observar un
major predomini d’aquestes situacions. En canvi, els barris on el percentatge de població de
65 anys i més que viu sola és menor se situen a l’extrem nord de la ciutat, on es troben els
barris de Torre Baró (2,9%), Ciutat Meridiana (3,3%), Vallbona (2,1%) i Trinitat Vella (2,9%);
i en zones de reurbanització relativament recent com ara els barris de la Vila Olímpica del
Poblenou (2,1%) i Diagonal Mar i el Front Marítim de Poblenou (2,6%); i, per últim, a l’extrem
occidental a Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (2,5%).
Figura 4. Taxa de població major de 65 anys que viu sola segons barris. Barcelona,
2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona.
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2.5.

Risc de vulnerabilitat social a la ciutat i les principals àrees afectades per la
crisi.

Per últim, s’ha construït un indicador del risc de vulnerabilitat social que sintetitza les
dimensions analitzades anteriorment, el nivell de renda de les famílies i la concentració de
gent gran que viu sola, d’estrangers i de la població que no ha completat la formació bàsica1.
La mapificació d’aquest indicador ofereix una panoràmica de com es distribueix la
vulnerabilitat social a la ciutat de Barcelona que com no podia ser d’una altra manera
s’articula en base a una lògica nord-sud. Actualment, les problemàtiques més complexes es
localitzen al barri de la Marina del Prat Vermell i a Trinitat nova, però cal assenyalar també
altres zones que si bé no registren el màxim nivell de risc de vulnerabilitat social, sí que
registren un nivell elevat. És el cas, d’una àmplia zona del districte de Nou Barris, on es
poden reconèixer els barris de la Prosperitat, Verdun, les Roquetes, Torre Baró i Ciutat
Meridiana, als quals es podrien sumar els barris de la Trinitat Vella i de Baró de Viver,
localitzats a l’extrem nord del districte de Sant Andreu. Altres àrees que presenten un nivell
de risc de vulnerabilitat social similar serien els barris de Can Peguera i del Turó de la Peira,
també al districte de Nou Barris, i el Besòs i el Maresme. Per últim, també val la penar
assenyalar l’existència d’un altre grup de barris que també presenten un nivell de risc de
vulnerabilitat important, tot i que lleugerament més moderat que els casos anteriors, entre
els quals es troben el Carmel, Montbau, el Raval i la Barceloneta.

1
El procediment que s’ha seguit per construir aquest indicador ha estat, en primer lloc, normalitzar les puntuacions dels
diferents indicadors de 0 a 10. En segon lloc, ponderar les puntuacions obtingudes amb un valor d’1 en el cas del nivell de
renda i del dèficit de formació, ja que es consideren dimensions més rellevants en relació a la vulnerabilitat social, i amb valor
de 0,5 en el cas de la resta de dimensions. En tercer lloc, es realitza un sumatori de les puntuacions obtingudes per cada barri i
el resultat es torna a normalitzar de 0 a 10, de manera que a cada barri se li pot atribuir una puntuació entre aquests valors.
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Figura 5. Nivell de risc de vulnerabilitat social segons barris. Barcelona, 2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona.
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2.6.

Relació entre variables

Considerant les cinc variables utilitzades fins ara més el preu d’habitatges de segona ma,
trobem que tres d’elles presenten comportaments molt similars: la proporció de persones
més grans de 16 anys amb estudis universitaris, la Renda Familiar Disponible per Càpita i el
preu dels habitatges de segona mà.
En color vermell estan ubicats els barris que formen part del projecte franja Besòs2 . En
negre la resta fins a 27 dels barris que conformen el projecte 20x27 i, finalment, en blau, la
resta de barris de la ciutat
300

Proporció de població > 16 anys amb estudis universitaris *
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Distribució de la renda familiar 2011
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%Majors de 16 amb estudis universitaris

El gràfic mostra una clara relació entre ambdues variables de manera que a mesura que
s’incrementa la proporció de persones més grans de 16 anys amb estudis universitaris
també s’incrementa la renda disponible. Fins el 30% de titulats universitaris la relació és
lineal però a partir d’aquest percentatge l’increment té caràcter exponencial. Els barris que
conformen el projecte 20x27 i especialment els de la franja Besòs se situen, com era
d’esperar a causa dels criteris de selecció emprats en base als ingressos, a la banda baixa
de la renda però també a la banda baixa dels estudis.
2

El projecte Franja Besos consisteix en una actuació integral sobre 9 Barris de la Ciutat, que formen part del
projecte 20*27
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Els barris de la franja Besòs se situen unívocament al marge inferior esquerra de la
distribució, on coincideixen les baixes taxes d’estudis universitaris i els preus més
assequibles. Semblant però amb una distribució més lineal es mostra l‘associació entre la
renda i els preus dels habitatges.
En definitiva totes tres variables varien conjuntament de manera que el baix percentatge de
població major de 16 anys amb estudis universitaris, la poca renda i el preu més assequible
dels habitatge de segona ma són habituals especialment en els barris de la franja Besòs,
posteriorment en el grup de barris que conformen el projecte 20x27 i, finalment a la resta de
la ciutat.
En altres paraules, aquestes recurrències associatives en indicadors socials
confirmen la pluralitat de factors i de causes i la complexitat de relacions que
intervenen de manera més o menys activa en establir les diferències socials en
determinats barris i per tant, justifiquen la necessitat d’establir accions plurals en
nombre i en objectius per tal d’afrontar la reconversió de la situació.
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» 3. Proposta
Des de l’equip de govern som conscients de l’impacte que la crisi està tenint en els diferents
col·lectius poblacionals que resideixen en els diferents barris de la ciutat i també som
conscients que des de l’esfera municipal és molt difícil modificar substancialment les quatre
variables que configuren el mapa de la vulnerabilitat.
Tanmateix, partim del convenciment de que l’atenció a les persones i les estratègies
de lluita contra la vulnerabilitat demanen una visió territorial. És per aquest motiu que
hem fet un exercici de selecció de barris on realitzar actuacions preferents i hem
identificat per a cada territori, d’acord amb les estratègies dels districtes, 20
actuacions que el govern de la ciutat prioritzarà, impulsarà i recolzarà al llarg del
període 2013-2015.

3. 1 Els Territoris
Per a seleccionar els 27 barris hem utilitzat tres criteris: un d’equitat territorial, un estratègic i
un de desfavoriment social.
Criteri d’equitat territorial: en primer lloc hem seleccionat, per a cada districte, el barri amb
menor Renda Familiar Disponible per càpita (RFDpc), excloent el barris en els que la seva
població es trobi en el primer quintil de renda, es a dir entre el 20% de la població amb més
renda.

Criteri estratègic: En segon lloc hem escollit tots el barris que formen part del projecte
Franja Besòs3 que ja havia estat prèviament seleccionat per l’equip de govern de la ciutat
per les seves especials característiques i hem afegit el barri de Vallvidrera – El Tibidabo –
Les Planes per motius de dispersió geogràfica i aïllament.

Criteri de desfavoriment: En tercer lloc hem seleccionat els barris de la ciutat amb menor
RFDpc fins arribar a 27 barris.

3

Projecte d’intervenció social, contemplat al PAM 2012-2015, adreçat a 9 barris que presenten alts índexs de
conflictivitat social propers a al riu Besòs
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Els barris seleccionats han estat:
Ciutat Vella

Raval

Porta

Eixample

Sagrada Família
Les Marines /Port Vell i
Sants - Montjuïc
Prat Vermell)
La Bordeta
Les Corts
Maternitat
–
Sant
Ramon
Sarrià
–
Sant Vallvidrera,
el
Nou Barris
Gervasi
Tibidabo, Les Planes
Gràcia
El Coll
Horta - Guinardó
El Carmel
La Taixonera
Trinitat Vella
Sant Andreu
Baró de Viver
Bon Pastor

Sant Martí
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El Turó de la Peira
Can Peguera

La Guineueta
Les Roquetes
Verdum
Prosperitat
Trinitat Nova
Torre Baró
Ciutat Meridiana
Vallbona
El Besòs i el Maresme
La Verneda i la Pau
Sant Martí de Provençals
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Figura 6. Nivell de risc de vulnerabilitat social segons barris i Barris seleccionats per a
l’actuació 20X27. Barcelona, 2012.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

3. 2 Les accions i les estratègies territorials
Per donar resposta a l’impacte que la crisi està tenint sobre la població barcelonina,
l’Ajuntament ha generat o ha intensificat programes de cohesió social d’àmbit de ciutat com
ara els ajuts especials per a la rehabilitació d’habitatges amb patologies estructurals, els
ajuts complementaris per a la instal·lació d’ascensors, els programes de beques escolars
(menjadors i llibres), les places de menjadors socials, els ajuts econòmics a famílies, les
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activitats de xarxa promogudes des dels centres cívics i les actuacions de millora i
manteniment dels centres educatius entre d’altres.
Les polítiques de foment de la cohesió social i de lluita contra les desigualtats es vehiculen
de forma majoritària a través de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i dels tres
instituts que hi són adscrits; Institut Municipal de Serveis Socials, Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat i Institut Barcelona Esports.
En l’actual context de crisi l’equip de govern ha prioritzat els serveis i programes estables
que tenen com a objectiu mantenir la cohesió social i lluitar contra l’exclusió. En aquest
sentit, en el període 2011-2012, cal destacar els ajuts econòmics adreçats a persones
vulnerables que han incrementat el seu pressupost un 14%.
Pel que fa als serveis d’alimentació; les places en menjadors socials han crescut un 39,3%,
les places del servei àpats en companyia un 13,20% i el pressupost destinat a àpats a
domicili també ha augmentat un 14%.
En l’àmbit de l’habitatge, s’han adjudicat des del 2011 fins a l’abril de 2013, 389 habitatges
socials destinats a unitats familiars en situació d’emergència social. La dotació econòmica
per a donar suport a lloguers ha crescut un 26,1% entre el 2011 i el 2013.
Hem intensificat també el suport a la xarxa d’entitats del tercer sector que tenen com a
finalitat cercar solucions a les desigualtats socials, donant serveis d’atenció als col·lectius
més vulnerables. L’estratègia compartida que emana del Pla d’Inclusió n’és una orientació
clara per afrontar els problemes que planteja l’actual crisi.
A l’any 2012, l’Àrea de Qualitat de Vida va tancar 159 convenis (no estan inclosos els
convenis socials signats per l’Institut Barcelona Esports) entitats socials per recolzar a
entitats que desenvolupen projectes d’infància, adolescència i joventut, immigració, dona,
gent gran, família i serveis socials, persones vulnerables i persones amb discapacitat que
van més enllà d’activitats puntuals. Els convenis tramitats des de l’Àrea de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports amb entitats del tercer sector representà 8.949.867,28€, un 131% més que
l’any anterior.
Les accions que incorpora el projecte 20x27 no poden extrapolar-se directament com un
reflex de les polítiques socials de l’Ajuntament de Barcelona sinó precisament com un dels
seus principals complements.
La interacció de les accions que conformen aquest projecte, que han estat compartides amb
els districtes en la seva dimensió de factors de proximitat, i les accions dutes a terme per les
entitats del tercer sector, dins de l’estratègia compartida, configuren un marc d’acció
comunitària que amb la lògica multidisciplinar ha de permetre enfortir les iniciatives
territorials que ajudin a minorar l’impacte que la crisi provoca sobre les persones i sobre les
dinàmiques de desequilibri territorial

www.bcn.cat
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El projecte contempla 458 accions localitzades en els diferents barris de la ciutat. El districte
de Nou Barris acumula prop d’una tercera part de les accions. El 80% de les accions
s’inicien l’any 2012 o abans i el 20% s’inicien al llarg de l’any 2013.

Nombre d’accions per Districte
Nº de fitxes
Ciutat Vella
20
L’Eixample
19
Sants – Montjuïc
54
Les Corts
20
Sarrià – Sant Gervasi
20
Gràcia
20
Horta – Guinardó
40
Nou Barris
145
Sant Andreu
60
Sant Martí
60
TOTAL
458

3.2.1

%
4,4
4,1
11,8
4,4
4,4
4,4
8,7
31,7
13,1
13,1
100,0

Grups poblacionals

Algunes de les intervencions s’adrecen a col·lectius poblacionals específics i d’altres
s’adrecen a tota la població. La distribució de les accions per grup poblacional principal és la
següent:

GRUP POBLACIONAL PRINCIPAL
Gent gran
9%

Dones
3%

Infància
21%
Població general
53%

www.bcn.cat
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Les accions adreçades específicament a dones tracten, entre altres, aspectes relacionats
amb la participació al barri, la formació i la capacitació professional, l’acollida de dones
immigrades o el suport a persones que pateixen violència de gènere.
Les intervencions adreçades a la gent gran conformen un 9% del conjunt de les
intervencions. Entre elles hi trobem la promoció d’aules culturals i de l’envelliment actiu, la
reforma de casals de gent gran, serveis d’àpats en companyia i els esforços en la cobertura
del Servei d’Ajuda a Domicili per a persones en situació de vulnerabilitat sense
reconeixement del grau de dependència.
Pel que fa als joves, dins el 14% de les accions registrades inclouen actuacions
relacionades amb la inserció laboral, l’atenció socioeducativa en medi obert, la dinamització
esportiva i cultural o la formació en tècniques d’estudi.
Dins l’àmbit de la infància que representa un 21% de les intervencions podem mencionar,
entre altres, projectes orientats a prevenir l’absentisme escolar, el disseny i la gestió de
camins escolars, les millores en centres educatius, l’atenció al lleure infantil o el foment de la
pràctica esportiva.
Finalment, les accions adreçades al conjunt de la població s’orienten a aspectes més
genèrics i entre ells podem destacar les millores en mobilitat i accessibilitat, la prevenció de
conflictes veïnals, l’impuls a sectors emergents i a l’ocupabilitat, els projectes comunitaris o
la dinamització comercial, cultural esportiva etc. Aquestes accions conformen una mica més
de la meitat de les accions.

3.2.2. Abast territorial
Pel que fa a l’abast territorial la majoria d’intervencions tenen àmbit de districte i un 5%
s’ubiquen de manera específica al barri.

ABAST TERRITORIAL

Districte
58%

Varis barris
12%

3.2.3

Ciutat
12%

Barri
5%

Altra
distribució
territorial
13%

Tipus d’intervenció i objectius estratègics

www.bcn.cat
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A continuació es presenten les accions en funció de dos variables: tipus d’intervenció i
objectiu PAM.
Pel que fa al tipus d’intervenció les categories utilitzades són les relacionades amb
 L’atenció directa a les persones i especialment a les necessitats bàsiques
 Qualsevol tipus de promoció social, cultural, econòmica de col·lectius o territoris
 La prevenció de situacions de vulnerabilitat o conflicte
La distribució de les intervencions segons aquesta classificació és la següent:

TIPUS D'INTERVENCIÓ

Promoció
58%

Prevenció
32%
Atenció
10%

Més de la meitat de les accions tenen a veure amb la promoció, prop d’una tercera
part amb la prevenció i una de cada deu amb l’atenció.
Cal tenir en compte que aquestes actuacions es duen a terme de manera
complementària als serveis que l’Ajuntament ofereix de forma estable i continuada en
el temps, es a dir la cartera de serveis.
Així, en el cas dels serveis socials, per exemple, que orienten la seva activitat cap a l’atenció
social, només es veuen reflectits en aquest projecte les intervencions complementàries,
Aquesta distribució es veu més clarament quan creuem els nivells d’atenció amb els gran
objectius prioritaris del PAM.

www.bcn.cat
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Actuacions segons tipus d’intervenció i objectius prioritaris del
PAM
Freqüència i percentatge total
Atenció Prevenció Promoció
Persones i famílies: La ciutat preferida per
44
104
214
9,6%
22,7%
46,7%
viure amb seguretat equitat i qualitat de vida
Entitats , associacions i agents esportius,
socials i culturals: L’Ajuntament que
coopera i participa amb el teixit social
Agents
econòmics
i
centres
de
coneixement:
Economia
que
genera
oportunitats per a tothom
Habitat urà: Un nou model de ciutat
saludable que integri plenament medi
ambient, urbanisme, infraestructures i TIC
TOTAL

2
0,4%

13
2,8%

21
4,7%

0
0,0%

0
0,0

23
5,0%

1
0,2%

30
6,5%

3
0,6%

47
10,3%

141
31,1%

264
57,6%

Si considerem els objectius que concentren un major nombre d’actuacions i el tipus
d’accions (prevenció, atenció i promoció) i, les ordenen de a menys recurrència trobem:
 Accions de Promoció adreçades a l’Eix de Persones i famílies

www.bcn.cat

o

S’orienten principalment a :
 Fer de l’educació i la cultura un factor clau de benestar i èxit
 Fomentar l’ocupació estable i per a tothom
 Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
 Potenciar la funció social de l’esport

o

Accions representatives
 Intercanvis Banc del Temps
 Casals i sales de joves
 Suport associacionisme grups específics
 Espais multimèdia i noves tecnologies
 Ludoteques
 Ús social equipaments escolars
 Plans ocupació i manteniment
 Dispositius per la inserció laboral
 Educació no formal
 Activitats de vacances
 Patis oberts
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Escoles de pares i mares
Promoció de festes majors
Rutes turístiques
Dinamització esportiva

 Accions de Prevenció adreçades a l’eix de Persones i famílies
o

S’orienten principalment a:
 Garantir l’accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social per tal que
ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
 Barcelona salut: promoure una ciutat saludable
 Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en
situació de dependència
 Garantir la seguretat de les persones

o

Accions representatives
 Comissions socials i taules de seguretat
 Comissions d’absentisme
 Suport a xarxes de recursos, especialment dins l’àmbit d’infància
 Adequació i actualització d’equipaments
 Foment de l’envelliment actiu
 Activitats d’esport per a la gent gran amb finalitats preventives
 Activitats complementàries a centres oberts
 Projectes intergeneracionals d’ús de noves tecnologies
 Temps per tu: persones amb discapacitat o dependència
 Projecte radars
 Projectes des suport a les juntes d’escales
 Intervenció i mediació en l’espai públic

 Accions d’Atenció adreçades a l’eix de Persones i famílies
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o

S’orienten principalment a:
 Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que
ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals

o

Accions representatives
 Suport menjador social
 Banc d’aliments
 Suport acolliment nocturn persones sense sostre
 Àpats en companyia
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Cobertura necessitats persones que no tenen reconeguda la
dependència però estan en situació de vulnerabilitat
Suport a famílies cuidadores
Atenció a dones nouvingudes
Acompanyament al reagrupament família

Accions de Prevenció adreçades a l’Hàbitat urbà
o

o

S’orienten principalment a:
 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes
oportunitats d’accés a tota la ciutat
Accions representatives
 Millores en la senyalització
 Plans d’entorn en places i carrers
 Horts urbans
 Ascensors de barri
 Arranjaments diversos

 Accions de Promoció adreçades a entitats, Associacions i agents esportius,
socials i culturals
o

o

S’orienten principalment a:
 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i
coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els diferents agents socials
Accions representatives
 Pla buits
 Suport al calendari festiu
 Mostra de teatre al carrer

 Accions de Prevenció adreçades a entitats, Associacions i agents esportius,
socials i culturals
o

o

www.bcn.cat

S’orienten principalment a
 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i
coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els diferents agents socials
Accions representatives
 Plans de desenvolupament comunitari
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Aquest projecte, doncs, s’orienta a configurar un mapa d’intervencions amb una clara
orientació social, construïda des d’una perspectiva territorial que centra, impulsa i prioritza
actuacions en els 27 barris que conformen el projecte, situats clarament, des de diferents
“dimensions”, entre els més necessitats de la ciutat. La reconversió d’aquesta situació no es
pot dur a terme des d’una única perspectiva o àmbit d’actuació ja que, com hem vist, són
múltiples els atributs socials i econòmics que coincideixen en aquests barris. Si la
problemàtica és multidimensional també ho han de ser les respostes.
Entre les actuacions que conformen el conjunt del projecte destaquen precisament aquelles
que s’orienten a la població en el seu conjunt tot i que també s’hi poden trobar accions
destinades a col·lectius específics, com ara infants i joves.
L’optimització de la despesa creixent que el Govern de la Ciutat dedica a les polítiques
socials, tot i l’entorn de contenció pressupostaria que la crisi econòmica està provocant
sobre les administracions públiques, fa que els nostres gestors i responsables de projectes
hagin de treure el màxim de rendiment de cada acció i procurin aplicar les economies
d’escala oportunes per estendre, amb els menors costos possibles, una determinada acció a
l’àmbit territorial més ampli possible.
En aquest context, és comprensible que algunes de les accions presentades tinguin per
àmbit geogràfic d’actuació el conjunt de la ciutat i, de manera majoritària, el conjunt del
districte. Amb tot però, hi trobem també actuacions referides a barris o a conjunts de barris i
a d’altres unitats territorials, la qual cosa també demostra voluntat d’aproximació a les
realitats més específiques i diferencials de cada zona.
Pel que fa a l’orientació general de les accions cal tenir en compte la funció de
complementarietat que el projecte 20x27 representa. L’Ajuntament de Barcelona encara,
en relació a les polítiques socials, uns àmbits de responsabilitat molt diversos. En uns
sistemes, com els d’atenció i protecció social, les atribucions són molt elevades. Tanmateix,
en altres, com són les polítiques de manteniment de rendes (pensions, subsidis) les
atribucions són molt limitades. En sistemes com l’educatiu, l’habitatge, la salut o el treball,
l’àmbit de responsabilitat fluctua entre els dos extrems mencionats anteriorment.
És en aquest context que les accions relacionades amb la promoció, la prevenció i
l’atenció a persones i famílies conformen, per aquest ordre, les principals opcions
valorades des dels barris per enfortir la cohesió social, que és el que persegueix el
projecte, sense oblidar però la cooperació amb el teixit social, les qüestions d’hàbitat
urbà i el suport a agents econòmics.
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