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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
NOTA DE PREMSA 
 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona, l’Obra Social “la Caixa” i la 
Universitat Pompeu Fabra estan realitzant un ampli estudi sobre la 
prevenció de l’exclusió social a Barcelona.  
 
L’estudi té per finalitat identificar les situacions en les que una intervenció 
preventiva adequada podria reduir de manera significativa el risc d’exclusió 
social. 
 
S’està realitzant una enquesta a persones ateses per entitats socials i a 
persones seleccionades aleatòriament entre els residents a la ciutat. 
 
 
 
Dijous, 22 de maig de 2008 
 
 
Síndica de Greuges de Barcelona 
 

 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona, l’Obra Social “la Caixa” i la Universitat 
Pompeu Fabra estan realitzant un ampli estudi sobre la prevenció de l’exclusió 
social a la ciutat de Barcelona. L’estudi “Itineraris i factors d’exclusió” es basa 
en entrevistes personals a ciutadans atesos per entitats socials i a ciutadans 
seleccionats aleatòriament entre els residents a la ciutat.  
 
L’objectiu de l’estudi és analitzar la importància que tenen els factors de risc 
durant la infància sobre la probabilitat de patir exclusió a l'edat adulta. Alhora, 
vol detectar les mancances dels circuits i dels recursos socials que es dediquen 
a aquests col·lectius. Les entrevistes que valorarà l’estudi es basen en 
preguntes retrospectives per reconstruir les trajectòries vitals dels enquestats 
des de la seva infància fins a l'edat adulta. 
 
Durant molts anys les lleis han contemplat i reconegut la importància de la 
prevenció. Però en l’àmbit social s’ha avançat molt poc en l’aplicació 
sistemàtica de programes de prevenció. Per això, l’estudi vol mostrar com 
prioritzar les polítiques de prevenció seria més efectiu per reduir l’exclusió 
social. També veure com un augment dels recursos destinats als serveis 
socials preventius (Centre de dia, ludoteques, educadors de carrer, centres 
oberts, ajuda domiciliaria...) és més eficaç i econòmic que la intervenció 
focalitzada només en les persones que ja pateixen situacions d’exclusió. 
  
L’estudi es realitza a través de l’anàlisi estadística de les històries de vida de 
persones excloses o en risc d’exclusió social. Per això s’han realitzat 
entrevistes individuals a persones ateses per entitats socials de la ciutat. 



 

Ronda Sant Pau, 43-45, 3r. 08015 Barcelona  Tel. 934 132 900  Fax 934 132 910  
 sindicadegreuges@bcn.cat       www.sindicadegreugesbcn.es 

2 

 

Aquesta recerca està inspirada en les aportacions de la psicologia evolutiva i 
de la neurociència que destaquen la importància que tenen en el risc d’exclusió 
les circumstàncies que envolten les persones en els primers anys de vida. Al 
mateix temps, la metodologia de la recerca està orientada per les aportacions 
de la sociologia del cicle vital que informa sobre com influeixen a les situacions 
personals del present tant les experiències viscudes com la seva durada en el 
temps.    
 
Els resultats de  l’enquesta a persones ateses per entitats socials, s’estudiaran 
comparativament amb les entrevistes que s’estan realitzant a ciutadans 
escollits aleatòriament a través del padró municipal, respectant la proporció 
entre les diferents variables demogràfiques i socials de la població. Aquestes 
setmanes s’està contactant amb aquests ciutadans escollits a l’atzar per a 
demanar-los una entrevista personalitzada.  
 
 
Les lleis prioritzen la prevenció 
 
La prevenció del risc social incideix en aquelles situacions que afecten a les 
persones de forma global, siguin pel seu caràcter territorial, cultural o social. 
Per tant, en tots els factors que en un futur poden perjudicar el seu 
desenvolupament o benestar. En el cas dels infants i adolescents, la 
identificació d’aquests indicadors o factors de risc ha de generar plans 
d’intervenció social preventius i comunitaris el més ampli possibles. 
 
Tres lleis recents catalanes d’important impacte social són exemples de la 
rellevància que es concedeix a la prevenció en l’ordenament jurídic vigent. 
Aquests principis estan especialment presents en Llei de Serveis Socials (Llei 
12/2007) del Parlament de Catalunya. La llei explicita que les polítiques de 
serveis socials han d'actuar sobre les causes dels problemes socials i han de 
prioritzar les accions preventives i l'enfocament comunitari de les intervencions 
socials.   
 
També la recent Llei de Violència Masclista (Llei 5/2008) del Parlament de 
Catalunya especifica que les administracions públiques catalanes han de 
desenvolupar les accions necessàries per a la detecció i la identificació de 
situacions de risc o d'existència de violència masclista, i que han d'establir 
línies de suport destinades a l'organització i execució de les activitats de 
prevenció previstes.  
 
El principi de prevenció és encara més important en l’avantprojecte de la llei  
sobre Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència que està preparant el 
Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya. En aquest text –en 
la redacció del qual ha col·laborat la Sindicatura de Greuges de Barcelona– es 
diu que “les actuacions socials vers la població infantil i adolescent no poden 
quedar excloses d’unes polítiques socials preventives, tant de les adreçades a 
amplis conjunts de població de forma genèrica, com d’aquelles destinades a 
atendre casos concrets, de forma personalitzada” i que “es tracta d’assumir que 
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tenim una responsabilitat social vers el conjunt de la nostra població infantil i 
adolescent, si realment aspirem a una societat millor”.  
 
 
L’aplicació de les lleis 
 
La manca d’aplicació de les polítiques preventives i les competències 
municipals que es disposen en aquest àmbit ha estat un dels motius que han 
portat a impulsar aquest estudi.  
 
La voluntat de prioritzar les polítiques preventives no és cap novetat en l’àmbit 
legislatiu. Per exemple, la llei de Serveis Socials de 1985 també assignava les 
funcions de prevenció als serveis socials de base o serveis d’atenció social 
primària. I igualment fixava la prevenció com a instrument per l'eliminació de les 
causes que condueixen a la marginació i per aconseguir la integració de tots 
els ciutadans.  
 
Tot i això, el cert és que els darrers anys les polítiques preventives han tingut 
un relleu molt baix i tota la intervenció social s’ha centrat principalment en 
pal·liar les conseqüències de l’exclusió social.  
 
Alhora, totes aquests lleis d’abast català atribueixen competències de 
prevenció als municipis. En especial tot al que afecta als serveis socials bàsics, 
que són competència municipal i que tenen un caràcter polivalent, comunitari i 
preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin 
dignament. Així està previst també en l’avantprojecte de la Llei de Drets i 
Oportunitats de la Infància i l’Adolescència. L’actual text concreta que les 
competències de les intervencions socials preventives són dels ens locals on 
s’identifiqui la situació, sens prejudici de la coordinació amb altres 
administracions. Per tant, en tots els àmbits de política preventiva l’Ajuntament 
de Barcelona té amplies competències. 
  
 
 
 
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o declaracions. 
 
 


