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Combatent la vulnerabilitat urbana: 
les claus del Programa Metropolità 
de Barris

Quin és el retrat robot de les persones vulnerables al país?

Quin ha estat l’impacte que els ha causat la pandèmia? Com es 
preveu que els afecti la crisi econòmica actual?

Quines propostes es poden articular des dels municipis per 
ajudar aquestes persones?

Quines limitacions i quines potencialitats tenen els municipis per 
poder atendre-les?

En què consisteix, exactament, la proposta de l’AMB i el seu Pla 
Metropolità de Barris? Quin impacte s’espera que tingui?

Com esperen col·laborar els municipis per fer front a la propera 
gran crisi econòmica i protegir la ciutadania?

La pandèmia no sols va representar un 
greu problema de salut pública. També 
va causar, indirectament, l’augment de 
les desigualtats socials en molts barris 
de les nostres ciutats. A finals de 2021, 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropo-
litans de Barcelona calculava que un de 
cada quatre habitants de l’AMB vivia en 
risc de pobresa. El percentatge represen-
ta un col·lectiu de prop de 800.000 per-
sones que han vist minvades les seves 
capacitats quotidianes i les oportunitats 
de tenir una vida digna en els propers 
anys. Quin és el retrat-robot de les per-
sones vulnerables del país?

Un any després, la situació econòmica 
global no convida a pensar en una recu-
peració del nivell de vida de les persones 
en risc d’exclusió. Factors com l’encari-
ment exagerat dels preus de productes 
bàsics i de l’energia fan pensar, més aviat, 
en l’adveniment d’una crisi important. Si 
no es fa res per evitar-ho, podem témer 
un augment en la xifra de persones en si-
tuació de vulnerabilitat. Cal, doncs, posar 
límit a la pobresa abans que creixi. Quin 
ha estat l’impacte de la pandèmia i com 
es preveu que afecti les persones la crisi 
actual?

En aquest marc, els municipis sempre 
han estat vistos com la primera línia de 
defensa i atenció de les persones. Fins i 
tot quan no han tingut les competències 
ni els recursos, han assumit la funció de 
resoldre problemàtiques específiques de 
la ciutadania. En molts casos, els ajunta-
ments han de trobar recursos i idees amb 
tanta agilitat com innovació per donar 

resposta a les necessitats. 

En aquest marc, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona porta uns mesos liderant 
el Programa Metropolità de Barris. Amb 
un pressupost de 9,9 milions d’euros per 
al període 2022-2024, aquesta iniciativa 
subvencionarà fins al 80% del cost de 20 
projectes de 14 municipis adreçats a atu-
rar la vulnerabilitat urbana. Aquests pro-
jectes volen aprofundir en eixos com ara 
l’habitatge digne, la cohesió social, el fo-
ment de l’ocupació, la promoció de l’edu-
cació, o adaptació social... En què consis-
tiran aquests programes, concretament? 
Quin impacte tindran? Quines caracterís-
tiques tenen les propostes presentades 
pels municipis? Quins són els calendaris 
previstos?

Coincidint amb l’inici de l’hivern clima-
tològic, alcaldes.eu proposa un col·loqui 
adreçat a informar sobre el risc de la vul-
nerabilitat urbana i a reflexionar sobre el 
paper dels municipis a l’hora de posar-hi 
límit.

 

 

Objectiu

El col·loqui servirà per presentar les lí-
nies generals del Programa Metropolità 
de Barris i els esforços de l’AMB i dels 
municipis en la gestió d’un problema 
tan rellevant com el de la vulnerabilitat 
urbana.


