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Objectiu 7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat 

cohesionada 
 

Plans, programes i projectes estratègics específics de la línia 

d’acció 

Pla de Barris de Barcelona (2016-2020): el projecte té per objectiu disminuir les 

desigualtats entre els barris. Inclou un conjunt d’accions en l’àmbit social, econòmic i 

urbà amb una clara visió transversal i transformadora. A més, també integra i potencia 

les accions que ja s’estan portant a terme. El Pla de barris es planteja amb un termini 

de 10 anys, i té com a objectiu revertir l’actual situació de desigualtat d’alguns àmbits 

de la ciutat, amb mesures per promoure la dinamització econòmica i la cohesió social. 

La primera fase del Pla preveu que arribi a accions que tindran lloc en una quinzena 

de barris, preferentment de l’eix Besòs, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i els barris de 

muntanya. 

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: és l’espai de participació, de 

cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre més de 600 institucions i 

organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i 

amb més qualitat de vida per a totes les persones. L’Acord Ciutadà promou el 

desplegament de l’Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats a Barcelona, 

un full de ruta que compromet a institucions i entitats socials per treballar plegats cap a 

una Barcelona més inclusiva per fer front conjuntament als aspectes socials de la crisi. 

Línia d’acció 1. Incrementar la qualitat de vida i les oportunitats de desenvolupament 
humà, amb una atenció especial a les persones amb dependència. 

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
 
Plans i programes municipals per a col·lectius específics: pla municipal per a les 
persones grans (2013-2016), per a la infància (2013-2016), d’Ocupació Juvenil de 
Qualitat (2016-20), de Família (2013-2016), d’Inclusió Social (2012-2015) i 
d’Immigració (2012-2015).  
 
El Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-22: estratègia per abordar les polítiques 
de millora en aquest àmbit. El pla es desplega en quatre línies estratègiques que van 
des de l’abordatge dels determinants socials que afecten la salut mental de la 
població, passant per mesures per garantir els serveis necessaris i una atenció 
accessible a tothom, posant una atenció molt especial a les persones en situació de 
vulnerabilitat. 
 
Pla de Barris de Barcelona (2016-2020) 
 
Bonificacions IBI: l’any 2016 es va crear una línia de subvencions que va beneficiar 
4.442 famílies amb pocs recursos. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 2. Afavorir una bona convivència, basada en la inclusió, l’equitat, la 
solidaritat, el respecte i la confiança.  

http://pladebarris.barcelona/ca/el-pla-dels-barris-de-barcelona
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/que_es.html
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97864/3/01_PlaSalutMental.pdf
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Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva  
 
Plans i programes municipals per a col·lectius específics 
 
Mesura de govern – Programa Barcelona Ciutat de Drets: té com a objectiu que 
Barcelona es converteixi en ciutat  
referent en Drets Humans. Compta amb 10 línies d’actuació al voltant de tres eixos 
estratègics: plena ciutadania, discursos de l’odi i drets civils i espai públic. 
 
Mesura de govern - Pla municipal de lluita contra la Islamofòbia: pla per lluitar 
contra la Islamofòbia, protegir els drets humans i enfortir la cohesió social. Inclou una 
trentena de mesures en l’àmbit preventiu (Xarxa Barcelona Antirumors, activitats a les 
escoles) i de la garantia de drets humans  

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 3. Garantir un habitatge digne per a tothom desenvolupant polítiques 
econòmiques i socials. Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones que no en tenen, a 
les que necessiten ajuda per costejar-lo, mantenir-lo i/o millorar-lo. Potenciar 
alternatives d’accés i de gestió a l’habitatge (masoveria urbana, cooperatives 
d’habitatge, cloudhousing, etc.). 

Pla pel dret a l’Habitatge de Barcelona (2016-2025):  
l’objectiu és garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la construcció d’un 
servei públic d’habitatge a l’alçada de les millors pràctiques d’altres ciutats europees.  
 
Mesura de Govern - Pla de lluita contra el sensellarisme (2016-2020): es proposa 
eliminar el sensellarisme de carrer de llarga durada, créixer substancialment en 
habitatges destinats a programes de Housing First i en equipaments especialitzats per 
atendre necessitats, garantint la perspectiva de gènere i l’atenció específica a les 
necessitats de les dones. 
 
Programa Pisos Buits: consisteix en la captació d’habitatges del mercat privat per a 
destinar-los a lloguer social, donant als propietaris d’aquests pisos el màxim de 
garanties per al cobrament del lloguer i el finançament per fer obres, ja que el 
programa inclou la possibilitat de rehabilitar els habitatges buits.  
 
Pla de Barris de Barcelona (2016-2020) 
 
Mesura de Govern – Creació dels Punts d’Assessorament Energètic i de 
garantia de subministraments bàsics (2016): servei municipal especialitzat en 
proporcionar informació generalitzada envers els drets energètics de la ciutat, 
assessorament personalitzat per la detecció i reducció de la pobresa energètica i 
intervenció en les llars de famílies vulnerables.  

Situació 
actual 

 

Línia d’acció 4. Garantir l’educació de qualitat, equitativa i inclusiva per a tothom, al 
llarg de la vida. Assegurar l’accés a l’educació pública i prioritzar l’atenció a la primera 
infància. Emfatitzar el paper de la comunitat educativa.  

Xarxes pel canvi: la voluntat del projecte és impulsar una estratègia d’innovació que 
ajudi als centres a avançar  des del treball conjunt cap a un propòsit educatiu 
competencial i unes pràctiques  d’aprenentatge actualitzades. 
 
Tarifació social per a les persones a les escoles bressol públiques: amb l’objectiu 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97857/3/MesuraGovernBCDrets.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/100953/1/MG-Pla-Municipal-Contra-Islamof%C3%B2bia_17012017.pdf.pdf
http://habitatge.barcelona/ca/qui-som/pla-pel-dret-a-habitatge-2016-2025
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/100135/1/161223lluitasensellarisme-161222164144.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/100442/1/creaciopaemesura_2017.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/100442/1/creaciopaemesura_2017.pdf
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d’afavorir l’accés dels infants a les escoles bressol i millorar la progressivitat per a les 
rendes baixes i mitges, la implantació d’aquesta tarifació social implica passar d’un 
sistema de preu únic, a un sistema de tarifació en funció dels ingressos de la família.  

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 5. Garantir a tothom l’accés a la sanitat pública amb igualtat de 
condicions i un sistema sanitari excel·lent.  

Pla de Salut Mental (2016-2022): és l’estratègia per abordar directament polítiques 
de millora de la salut mental. Consta de quatre línies estratègiques que van des de 
l’abordatge dels determinants socials que afecten la salut mental de la població, 
passant per mesures per garantir els serveis necessaris i una atenció accessible a 
tothom, però posant una atenció molt especial a les persones amb situació de 
vulnerabilitat. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 6. Fomentar l’estil de vida saludable, amb accés a una alimentació 
equilibrada i variada, activitat física i contacte amb la natura.  

Escoles + Sostenibles: des del programa E+S, s’organitzen seminaris sobre 
agroecologia escolar, alimentació i consum i l’hort agroecològic. Són espais de 
formació, d’intercanvi i de reflexió conjunta al voltant de l’eix hort ecològic- alimentació 
agroecològica – sobirania alimentària en els menjadors escolars.  
 
Mercats Verds: aquesta campanya a la qual els mercats de Barcelona s’hi poden 
adherir, té per objectiu potenciar l’oferta de producte de proximitat, produït de manera 
respectuosa amb el medi ambient i augmentar la presència de producte ecològic 
fresc.  
 
Targeta Barcelona Solidària (2016): targeta moneder creada per fer més àgil el 
pagament dels ajuts d’alimentació que es donen des dels centres de serveis socials a 
persones sense recursos. Es pot utilitzar en qualsevol establiment d’alimentació, 
grans superfícies i mercats municipals.  

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 7. Aconseguir una ocupació laboral estable i de qualitat, adaptada a les 
necessitats i les possibilitats de la persona, harmonitzant els interessos dels 
treballadors i els ocupadors amb una conciliació de la vida laboral, familiar i personal.  

Estratègia d’Ocupació de Barcelona 2016-2020 (EOB): impulsada des de 
Barcelona Activa i consensuada amb els agents socials, és l’estratègia central 
d’ocupació de l’Ajuntament alineada amb el seu Pla d’Actuació Municipal amb els 
objectius principals d’incrementar les actuacions de millora de l’ocupabilitat per a 
tothom, transversalitzar la prioritat de l’ocupació a les àrees municipals i apropar els 
serveis al territori i les necessitats de les persones, així com  desenvolupar mesures 
relacionades amb les perspectiva de la diversitat i de gènere, construir un mapa de 
recursos i dispositius, elaborar un pla d’actuació per a la ocupació, la integració 
d’actuacions i descentralització de les polítiques o l’avaluació. 
 
Pla de Xoc contra l’Atur de Molt Llarga Durada (2015-2017): és una mesura de xoc 
impulsada des de Barcelona Activa per afavorir la inserció del col·lectiu de persones 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/98275/1/mesura%20de%20govern.pdf
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/assetsocupacio/interessos/pagina41064/pla-de-xoc.do
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en situació d’atur de molt llarga durada (més de 2 anys a l’atur) a través d’accions 
d’orientació, capacitació i formació, tot millorant  la seva ocupabilitat present i futura. 
 
Plans d’Ocupació Municipal: són Polítiques Actives d'Ocupació, un instrument que 
facilita la reactivació i reciclatge professional d'aquelles persones que porten temps en 
situació d'atur, recuperant la seva autoestima i disposant d'una experiència de valor 
de cara a la seva posterior recerca de feina, adquirint competències laborals i 
actualització formativa. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 8. Eradicar la pobresa, a través de la inserció dels col·lectius 
desfavorits i vulnerables i de la reducció de la riquesa extrema.  

Mesura de Govern - Accions urgents de lluita contra la pobresa: Per una 
Barcelona més justa i equitativa (2015): aquesta mesura preveu abordar diverses 
qüestions orientades a satisfer les necessitats bàsiques dels col·lectius més 
vulnerables de la ciutat, a prevenir fractures socials i possibilitar itineraris d'inclusió 
per a tothom. 
 
Fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social: l’objectiu és oferir a 
famílies de Barcelona amb infants i/o adolescents menors de 16 anys en situació de 
vulnerabilitat un recurs econòmic per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, roba, 
material escolar i mobilitat. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 9. Fer de la cultura un dels pilars per al millor desenvolupament de la 
ciutat, com a capital de Catalunya, amb receptivitat i obertura a totes les cultures que 
l’enriqueixen.  

Mesura de Govern- Pla de xoc cultural als barris de Barcelona (2016): planteja tot 
un seguit d’accions per reequilibrar, dinamitzar i assentar la cultura a tots els barris de 
la ciutat. Les tres mesures principals són consolidar una oferta cultural regular als 
barris, crear espais de complicitat amb les comunitats d’usuaris culturals dels barris i 
impulsar un programa d’aprenentatges artístics. 
 
Pla de Cultures 2016-2026: aquest pla permetrà dibuixar un horitzó de treball a curt, 
mig i llarg termini mitjançant objectius i accions que abordaran reptes com la relació 
entre cultura i educació, la precarietat laboral o les noves línies en matèria d’ajuts.  

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 10. Estimular la vida comunitària i l’activitat de les xarxes socials 
(presencials i virtuals). Reduir la fractura digital.  

Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020. Transició cap a la Sobirania Tecnològica 
i El Pla de Transformació Digital 2017-2019: aquest pla que pretén guiar la 
transformació i innovació digital de l’Ajuntament de Barcelona, establint estàndards de 
servei oberts, Open Source, programari lliure (PAM 4.4.3.) i metodologies àgils. Així 
mateix, desenvoluparà una infraestructura de dades pública i oberta, involucrant la 
ciutadania, empreses i comunitats. 

Situació 
Actual 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/83467/3/mesugovajc_2015.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/83467/3/mesugovajc_2015.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/98346/5/Mesura-de-Govern-cultura-barris-1.pdf.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca/memories/2016/el-pla-barcelona-digital-2017-2020
http://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca/memories/2016/el-pla-de-transformacio-digital-2017-2019
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