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Impacte social de la crisi pandèmica

1. La cohesió social i urbana a Barcelona
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Ø Intensa reducció de l’activitat econòmica, tot i que 

amb poc increment de l’atur.

Ø Repunt de la desigualtat social i greu increment

de la pobresa.

Ø Impacte més focalitzat en termes d’estructura 

social, afectació més intensa en perfils 

socialment vulnerables.

Ø Gran importància de les mesures extraordinàries 

de l’escut social, particularment dels ERTO
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• Segons les estimacions realitzades, la renda anual neta mitjana de les 
llars metropolitanes de Barcelona s’ha reduït l’any 2020 entre un 7% i 
un 8% i se situa entre els 32.330 € i els 32.036 €. 
 

• S’estima un increment moderat de la desigualtat social a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. El coeficient de Gini l’any 2020 se situa en 
valors d’entre el 0,329 i el 0,331, mentre que l’any 2018-2019 se situava 
en un 0,321. 

 

• L’any 2020 s’estima que a l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha entre 
129.000 i 152.000 persones més en risc de pobresa que abans de la 
pandèmia, les quals s’afegirien a les 648.000 preexistents. 
 

• S’incrementa també la pobresa extrema (50.000 persones més, 
resultant un total de 221.000), i es produeix un lleuger augment de la 
intensitat de la pobresa.   

 

• Segons les estimacions realitzades, els perfils socials més afectats per 
l’actual crisi econòmica són els infants, la població jove, la població 
d’origen migrant i les classes treballadores.  

 

• S’estima que els ERTO (i els ajuts als autònoms) estan reduint la 
pobresa moderada en un 18,5% i la pobresa extrema en un 35,7% .  

 

• L’any 2020, s’estima que la població metropolitana en règim de lloguer 
destina una mitjana d’entre un 43,8% i 44,9% de la seva renda a cobrir 
les despeses d’habitatge, mentre que l’any 2018-2019 aquest 
percentatge era del 40,5%. 

 
• L’any 2020, s’estima que la població metropolitana que destina més del 

40% dels seus ingressos al pagament de l’habitatge se situa al voltant 
del 16%. Abans de la pandèmia aquest percentatge se situava en el 
13,0%. 

 



Els grans eixos de desigualtat a la ciutat
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Ø Cronificació d’alts nivells de pobresa severa (10,4% de la població)

Ø Pobresa infantil (29,6% de la població menor de 16 anys)

Ø Les dificultats de la població jove per completar la transició a la adultesa

Ø La precària situació de la població d’origen migrant

(particularment de les dones i de la població en situació irregular)

Ø La qüestió de l’habitatge (amplificador de la desigualtat)

- 15% població amb sobrecàrrega de despeses de l’habitatge

- 35,3% llogaters amb sobrecàrrega de despeses de l’habitatge

1. La cohesió social i urbana a Barcelona



Dinàmiques socioresidencials i desigualtat urbana
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Ø Lògiques metropolitanes

Ø Increment de la segregació residencial socioeconòmica

Ø Lleuger increment de la segregació residencial ètnica i riscos de futur

Ø Persistència, concentració i complexitat  de la vulnerabilitat urbana

Ø Gentrificació i suburbanització de la pobresa?

Ø Èxode urbà?

1. La cohesió social i urbana a Barcelona



Increment segregació residencial socioeconòmica
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1. La cohesió social i urbana a Barcelona

Clusters residencials població
amb rendes altes. Àrea

metropolitana de Barcelona, 
2016

Font: INE, Atlas de distribución de renta de los 
hogares.



Increment de segregació residencial socioeconòmica
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Clusters residencials població
amb rendes baixes. Àrea

metropolitana de Barcelona, 
2016

Font: INE, Atlas de distribución de renta de los 
hogares.

1. La cohesió social i urbana a Barcelona
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Lleu increment de segregació residencial ètnica

Clusters residencials població
estrangera provinent de països

en desenvolupament. Àrea
metropolitana de Barcelona, 

2018

Font: Idescat, Padró d’habitants.
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Vulnerabilitat urbana
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Mapa 1. Índex de vulnerabilitat urbana. Àrea metropolitana de Barcelona, 2017

Font: IERMB, Índex de Vulnerabilitat Urbana, 2017.

Figura 1. Model teòric de l’IVU

Font: IERMB, Índex de Vulnerabilitat Urbana, 2017.
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Cap a un procés de suburbanització de la pobresa?
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Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 1985-2006; Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la 
població, 2011; IERMB, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017, a partir d’Idescat, Enquesta de condicions de vida, 
2016 i 2017.

Taxa de risc de pobresa segons corones metropolitanes. Població de 18 anys i més (llindar AMB). 
Àrea metropolitana de Barcelona, 1985 — 2016-2017 
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 1985 1990 1995 2000 2006 2011 2016-2017 
Barcelona 18,6 13,7 13,5 18,3 20,3 20,2 17,7 
Resta àrea 
metropolitana 
de Barcelona 
(1ª corona 
metropolitana) 

29,7 18,4 20,6 22,3 19,6 18,5 21,6 

Àrea 
metropolitana 
de Barcelona 

23,3 15,6 16,6 20,3 19,9 19,4 19,8 
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S’està produint un èxode urbà?
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Font: INE, Estadistica de Variacions Residencials.

Saldo migratori interior, exterior i total. Barcelona, 1985 — 2016-2017 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Saldo interior -1.623 -4.448 -1.411 1.149 -733 -5.046 -6.683 -12.917 -13.245 -23.387
Saldo exterior 9.927 2.994 -1.781 5.465 11.291 26.108 19.719 38.961 36.497 23.591
Saldo total 8.304 -1.454 -3.192 6.614 10.558 21.062 13.036 26.044 23.252 204

1. La cohesió social i urbana a Barcelona



2. Reptes postpandèmia en clau de cohesió social i urbana
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Ø Abordar el fet metropolità, millorant la governança metropolitana 
(reescalament de polítiques públiques en materia de cohesió social i d’habitatge)

Ø Transformar el sistema productiu i millorar les condicions laborals

Ø Reduir la pobresa infantil

Ø Avançar en la inclusió de les persones d’origen migrant

Ø Millorar l’accessibilitat a l’habitatge 

i aturar els desnonaments de població vulnerable

Ø Situar les cures al centre de l’agenda política

Ø Atenció especial als barris més desafavorits



3. Algunes propostes de polítiques públiques
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Ø Impulsar polítiques públiques en matèria de cohesió social i 

d’habitatge a escala metropolitana

Ø Impulsar un Salari Mínim Metropolità

Ø Continuar innovant en les polítiques de garantia de rendes

Ø Coordinar i coproduir accions de lluita contra la pobresa amb 

entitats del Tercer Sector

Ø Coordinació metropolitana empadronament actiu i mesures 
d’acompanyament en la inserció residencial, laboral i social de la 

població d’origen migrant
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