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Conceptes previs

Pobresa

Manca d’ingressos o privacions econòmiques. Però la pobresa
també fa referencia a la manca d’accés a l’educació, a 
l’atenció bàsica de la salut o a l’aigua potable, així com a la 
impossiblitat d’influir en els processos polítics i altres factors. 

� Pobresa absoluta, que no es poden satisfer els mínims vitals
subsitència

� Pobresa relativa situació en què s’accedeix a un nivell de vida 
mínimament adequat en le marc territorial de referència (60% de la 
mediana dels ingressos disponibles ajustada a mida de la família)



No és, només, la insuficiència de recursos econòmics, 
sinó una acumulació de límits o mancances que 
impedeixen a les persones que les pateixen accedir als 
béns  i drets considerats bàsics, així com participar en 
la vida social  i construir-se com a ciutadans. 

No és exclusiva d’un determinat col·lectiu o grup de 
població, sinó que és un risc que pot afectar a qualsevol 
persona

“ ”

L'exclusió social és, per tant, UN PROCUN PROCÉÉSS
DINÀMIC

COMPLEX

MULTIFACTORIAL
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L'exclusió social 



Àmbits i factors d’exclusió: una 
mirada als indicadors de la ciutat



Àmbits on es pot manifestar exclusió social

ÀMBIT D’EXCLUSIÓ ESPAIS FACTORS (INDICADORS)

1. ECONÒMIC 1)Renda 1) - Pobresa econòmica/ - Dificultats financeres llar/-
Dependència de la protecció social /- sense protecció

2. LABORAL 1) Accés al mercat de treball
2) Condicions laborals

1) - atur, - subocupació, - impossibilitat
2) - Precarietat

3. FORMATIU 1) Accés al sistema educatiu
2) Capital formatiu

1) - Desescolarització, - No accés a l’educació obligatòria
2) - Analfabetisme, - nivells baixos, - fracàs escolar, -

abandonament,- barrera lingüística

4. RESIDENCIAL 1) Accés a l’habitatge
2) Condicions de l’habitatge

1) - Accés en precarietat, - no accés, - pèrdua
2) - condicions deficients de l’habitatge, - condicions 

deficients d’habitabilitat

5. POLÍTCO-CIUTADANIA 1) Ciutadania
2) Participació

1) No accés a la ciutadania, - accés restringit
2) Privació de dret per procés penal, - no participació

6. SOCIAL-RELACIONAL 1) Xarxes familiars
2) Xarxes socials

1) Deteriorament, escassetat, violència de gènere, violència 
intergenaracional, - violència familiar . 

2) Escassetat o debilitat de les xarxes socials

7. SOCIO SANITARI 1) Morbiditat
2) Dependència
3) Addiccions

1) Malalties que provoquen exclusió, malalties que pateixen 
col·lectius exclosos. 

8. ESPACIAL / TERRITORIAL. 
Xarxa de Recursos

1) Físic
2) Sociocutlural
3) Econòmic

1) Deteriorament d'edificis, d’espais públics, deficiències de 
mobilitat, estigmatització del territori
2) Inseguretat ciutadana, manca de cohesió social, absència 
d’equipament o recursos
3) Marginació econòmica

SEXE / EDAT / ORIGEN / CLASSE SOCIAL
Font: Guia metodològica dels Plans Locals d’Inclusió. Diputació de Barcelona



ÀMBIT ECONÒMIC I LABORAL

Ajuts econòmics 2025 2014

PIRMI (expedients oberts) 1.919 1.845

Ajuts Urgència 1.923 2.191

Nº menors amb beca  
Menjador Escolar (i/o 
ajut municipal)

811 849

Beques Per Escola Bressol 68 55

Ajut personalitzat 
d’allotjament

33 132

Ajuts Per Aliments  (CDA) –
(nº famílies 
acumulades)

7.176 2.430

- 30% té dificultats per cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, 

habitatge, consum energètic)

- 47%  de les persones ateses té ingressos insuficients per cobrir les 

necessitats secundàries lligades a temes de salut i educació lligades 
desenvolupament personal (exemple salut dental, lleure, extraescolars,...)

-10 % persones sense ingressos 

- Un 65 % de les persones ateses es torben a l’atur
- Un 14% es troben en situacions laborals inestables o precàries
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DADES DE GIRONA CIUTAT

� Persones ateses SBAS 2015

5.976 PERSONES 

(4551 NUCLIS FAMILIARS)



Nº DE PERSONES QUE REBEN PRESTACIONS PER 
DESOCUPACIÓ

2014 % 2010 % % variació

Prestació contributiva (atur) 2.073 29 3.222 49 - 36 %

Prestació de tipus assistencial (subsidi d’atur) 1.599 23 2.190 33 - 27 %

Renda activa d’inserció 375 5 83 1 + 350 %

Aturats sense prestacions per desocupació 3.049 43 1.135 17 + 168 %

Total persones registrades a l’atur 7.096 100 6.630 100 + 7 %

2014 2007 % variació

Nº de empreses (RGSS) 4.327 5.084 - 15 %

Nº d’autònoms 6.687 7.052 - 5%

Nº d’assalariats 53.433 63.418 - 16 %

Nº de contractes laborals registrats 43.519 50.779 - 14 %

2008 - 2013

Nº de ERO registrats al Gironès 620 (4 % DE LES EMPRESES)

Nºde treballadors afectats per ERO 7.275 (5,8 % població activa comarca)
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ÀMBIT RESIDENCIAL  

Nº de pisos buits a Girona :

- 2007:   468 (1,05 % del total habitatges)
- 2014: 1.239 (2,57 % del total habitatges)

Dades persones ateses SBAS GIRONA 
2015:
-Augmenta el número de persones que viuen en habitatges 
compartits, habitacions llogades o acollits a casa d’un familiar.  
(23%))
-Un 26% de les persones ateses ha canviat d'habitatges almenys 1 
vegada
- 5% En procés de desnonament obert
-- 2% que viuen en habitatge ocupat.
-

ÀMBIT SOCIOSANITARI

Dades persones ateses SBAS GIRONA 
2015:
-Es percep una major inestabilitat emocional, i un agreujament de
les malaties de salut mental.

-Això s’associa a un major nivell d’estrés entre la població. La 
necessitat d’incrementar la intensitat del seguiment per part del 
serveis de salut, es fa més patent. 

ÀMBIT POLÍTICO-CIUTADÀ

Dades persones ateses SBAS GIRONA 
2013:

-Del total de persones ateses, amb nacionalitat no espanyola, un 8% 
consta en situació irregular. 

-Aquestes persones no tenen dret a la sanitat, ni a les ajudes socials 
de cap tipus, etc... per tant es fa molt difícil poder oferir una 
oportunitat i poder pal·liar els altres factors de risc que puguin tenir. 
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ÀMBIT RELACIONAL 

Dades persones ateses SBAS GIRONA 2015:

- Persones amb xarxa que els pot donar suport en la cobertura de 
necessitats bàsiques. 12%
- Persones ateses amb una xara social dèbil. 30%
- Persones ateses sense xarxa social 15%
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EINES D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
A LA CIUTAT. Els Serveis Socials



En aquesta realitat, 

els Serveis Socials de Girona opten per la construcció d’un 

model 

basat en la cohesió social, l’atenció integral
i el desenvolupament comuntari



Els antecedents

Praxis pre-serveis socials al s XIX fins a l'evolució dels 
serveis socials moderns...

Model de serveis socials definit al 2008 
L’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, actual Àrea de Igualtat, Serveis 

Socials i Seguretat, va elaborar l’any 2008 el Model de Serveis Socials d’Atenció Primària de Girona

en el que, a partir dels canvis legislatius que s’havien produït en el període 2006 – 2007 en matèria 
de serveis socials, proposaven una conceptualització i una organització dels serveis socials a la ciutat 

Actual procés de revisió i actualització 2015-2016.



Ens definim

� Els serveis socials són un dels eixos de les polítiques 
socials que actuen per prevenir, promoure, mantenir i 
restablir l’equilibri dinàmic entre l’autonomia funcional 
de les persones i la seva integració relacional i social, en 
el marc de les xarxes familiars, socials i comunitàries.

� Els valors : la universalitat, la proximitat, l’assertivitat, el 
respecte, la receptivitat, la inclusivitat, la capacitat 
transformadora i integradora i l’acolliment. 

Fustier, Núria. Document 4. Model de Serveis Socials Municipals de Girona. Desembre 2015



La organització dels serveis



Els bàsics del model

� Serveis socials. Servei Públic

� Les persones i les relacions socials

� L’exclusió social

� La intervenció social

� Els professionals

� El territori

� Cooperació, treball col.laboratiu: el parteneriat



Eixos estratègics

1. Orientació a les persones i les comunitats

2. Empoderar els professionals per promoure la inclusió i la 
cohesió social

3. Els serveis i les prestacions al servei dels ciutadans i les 
comunitats

4. Planificació i avaluació basades en evidències

5. El treball en xarxa com un model de relació entre 
operadors que conformen els serveis socials



EINES D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL A LA CIUTAT. 
Els Serveis Socials d’Atenció Primària

Concepte bàsic del model i la seva concreció a SSAP

Definició
Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials, la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits 

familiar i social.

� S’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la 
metodologia interdisciplinaris,

� Inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

� Tenen caràcter polivalent, comunitari i preventiu

� Han de donar respostes en l’àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis



BÀSIC 2: EL TERRITORI

Entenem que …
I per això….

� Barri, unitat bàsica del 
marc relacional, on es 
donen les relacions, la 
interacció.

� Proximitat. Espai per a la 
vinculació.

� Organització en el barri. 
� SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ

SOCIAL (SBAS) 
� Sector Güell: EBASP STA EUGÈNIA 

- EBASP ST NARCÍS
� Sector Palau: EBASP PALAU
� Sector Est: EBASP GIRONA EST -

EBASP BARRI VELL
� Sector Ter: EBASP PONT MAJOR -

EBASP TAIALÀ

� CENTRES OBERTS
� Centre Obert Infantil i Juvenil en 

cadascún dels barris

� Plans de Desenvolupament
comunitari integrats a la 
primària. 



BÀSIC 3. L’OBJECTE DE LA NOSTRA FEINA: L’EXCLUSIÓ
SOCIAL/LA INCLUSIÓ SOCIAL 

EIXOS DE LA INCLUSIÓ SOCIAL
Subirats, 2004 

El paper de la primària

�

� L’anàlisi del cas en el marc
conceptual de “exclusió-
inclusió” presentat.

� Les nostres eines, 
instruments, 
metodologies tenen en 
conte aquests
mecanismes? Som 
generadors 
d’oportunitats?

� El treball en xarxa

Participació en la producció ien la 
creació de valor. Mecanisme
d’Integració: utilitat social 

Adscripció polítca i 
ciutadana. Mecanisme
d’integració: 
redistribució i 
reconeixement

ESPAI RELACIONAL I DE 
VINCLES SOCIALS, 

PARTICIPACIÓ I VINCLE 
AMB LES XARXES SOCIALS 

DE RECIPROCITAT



Quan una persona està exclosa socialment?

CATEGORIA ESFERA ECONÒMICA ESFERA 
COMUNITÀRIA

ESFERA POLÍTICA

Persones en situació
d’exclusió social

No accés a béns ni serveis 
bàsics (alimentació, llar)

Vincles afectius molt 
dèbils i pocs

No tenen dret a vot

Persones en situació
de risc d’exclusió
social

Endeutament,
Dificultats per fer front a 
la despesa quotidiana

Vincles acotats a un nucli 
familiar reduït, o 
tensionat

Desvinculats de la 
política. Poc coneixement 
dels drets i els deures

Persones en situació
de vulnerabilitat

Dificultats per arribar a 
final de mes,  o en 
podrien tenir en cas de 
atur, separació...

Vincles familiars i amics 
estables. Vida 
comunitària. Però 
dificultats per mantenir-
los (manca de temps...) 

Poden seguir la política 
amb interès però no 
disposen de temps per 
accedir a informació a les 
xarxes de relació o 
accedir a rols més actius

Persones en situació
d’inclusió (més o 
menys confortable)

No tenen dificultat per 
arribar a final de més, i a 
curt, mig termini és 
improbable que en 
tinguin. Mecanismes per 
imprevistos.

Vincles nombrosos i 
estables. Adaptació de la 
xarxa als canvis de vida 
familiar, laboral...

Coneixen i participen de 
la vida política a través 
de diversos mitjans

Font: Guia metodològica dels Plans d’Inclusió Social. Diputació de Barcelona



Eix 3. Les persones i les relacions socials

Entenem que… Com ho vetllem?

� L’àmbit relacional com a 
àmbit propi dels serveis 
socials. 

� La persona al centre de la 
intervenció. Els serveis i 
prestacions són
instruments al servei de 
les necessitas individuals, 
familiars, grupals i/o 
comunitàries.

“la cirugia fina”
� Partim de la demanda?
� La participació de les 

persones en els seus
processos (l’acceptació del 
problema, els ritmes…) 

� Drets i deures
� La flexibilitat dels recursos.
� La mirada professional
� Els perfils i l’ajust de les 

metodologies de treball



Bàsic 4. La Intervenció social 

Entenem que… Dimensions…

� “que s’ocupa de la 
interacció entre persones i 
el seu context social, que 
exercita la seva influència
sobre la capacitat de les 
persones per realitzar les 
seves tasques vitals, per
disminuir el  patiment i 
malestar i per realitzar les 
seves expectatives i 
valors.”

� Treball de cas familiar
� Treball en grup
� Treball comunitari

� La derivació. L’acompanyament
� Prestacions i recursos. La 

flexibilització. 

� Els Projectes
� L’ avaluació

� El treball en xarxa



Bàsic 5. Els professionals 

� Serveis i intervencions
acomplerts per equips
professionals que tenen la 
finalitat la prevenció, el 
diagnòstic, la valoració, la 
protecció, la promoció i 
l’atenció i la inserció de 
persones  famílies, grups
en necessitat social 

� Equips multiprofessionals,

� Equips directius, i de 
suport



BASIC 1. SSAP, UN SERVEI PÚBLIC

Com a servei públic Per a la reflexió…

Regulació legislativa 

Garantir l’accés als Drets
de les persones. 

Servei generalista i 
universal

� Paper dels professionals
en fer pròxim el ciutadà el 
servei.

� Paper dels professionals
en el disseny de les 
polítiques públiques. 


