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Nota de premsa 
 

 
Presentació de l’informe “Itineraris i factors d’exclusió social” 

Un estudi identifica la infància i l’adolescència com 
etapes clau per prevenir els riscos d’exclusió social  

Es comparen els factors de risc entre la població exclosa i una 
mostra general de ciutadans de Barcelona 

 
15 de juny de 2009 
 
Aquest matí s’ha presentat en roda de premsa un estudi promogut per la 
Síndica de Greuges de Barcelona que ha comptat amb la suport de l’Obra 
Social  "la Caixa" i ha estat elaborat per la Universitat Pompeu Fabra.  
 
L’estudi es basa en una enquesta a persones en situació d’exclusió social a 
Barcelona i compara els resultats amb una mostra de població aleatòria. Les 
dades recullen els esdeveniments vitals de cada individu des que eren infants 
fins a l’edat actual per esbrinar quins factors han estat els més decisius per a 
entendre els seus itineraris cap a l’exclusió social i per detectar els principals 
factors de prevenció. 
 
Per realitzar l’estudi s’han entrevistat 348 persones d’entre 25 i 50 anys d’edat 
ateses per entitats públiques i privades de serveis socials a la ciutat de 
Barcelona. La selecció s’ha completat amb una mostra de 98 persones 
seleccionades del padró municipal d’habitants, que han servit com a grup de 
control amb el que comparar les biografies de les persones excloses 
entrevistades. 
 
En la roda de premsa de presentació la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar 
Malla, ha destacat que una de les aportacions singulars d’aquest estudi es que 
s’hagi realitzat des de l’àmbit acadèmic, comptant amb les entitats d’iniciativa 
social i amb el suport institucional. Per Pilar Malla el més significatiu de l’estudi 
és que identifica els canals de transmissió de l’exclusió social. Per això, 
les intervencions públiques haurien d’afavorir un entorn social i familiar que eviti 
la perpetuació de l’exclusió social. Reforçar les polítiques socials preventives 
passa, principalment, per donar prioritat als serveis socials de base, als equips 
especialitzats, a l’educació reglada i no reglada, a la coordinació entre serveis 
sanitaris, educatius i serveis socials, entre d’altres. 
 
El director de l’àrea d’integració social de la Fundació "la Caixa", Marc Simón, 
ha destacat, per la seva banda, que les conclusions de l’estudi estan en plena 
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consonància amb els principis d’actuació dels programa d’ajudes familiars que 
impulsa l’entitat financera, CaixaProinfància. La iniciativa, que ja ha facilitat 
ajudes a més de 120.000 infants i les seves famílies a tot l’Estat, té com a 
objectiu evitar que el risc o situació d’exclusió d’aquestes llars es perpetuï de 
generació en generació. Per aconseguir-ho, CaixaProinfància aposta 
especialment per contribuir a la promoció socioeducativa dels més petits per 
tal de garantir-los un futur millor.  
 
En la presentació de l’estudi també ha intervingut la degana del Grau en 
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció de la Universitat Pompeu 
Fabra. Elena Larrauri ha destacat dels resultats de l’estudi les deficiències que 
té el sistema penal per a evitar la cronificació de l’exclusió social, ja que no 
només els exclosos tenen més probabilitat de ser empresonats, sinó que el fet 
de haver estat empresonat és un risc afegit per no obtenir una ocupació 
remunerada i per esdevenir una persona sense sostre. 
  
La presentació d’Itineraris i factors d’exclusió social l’ha realitzat el director de 
l’estudi, Sebastià Sarasa, de la Universitat Pompeu Fabra. Els resultats avaluen 
el nivell d’estudis, la inserció laboral, l’accés a l’habitatge o la salut com a 
factors d’exclusió.  
 
Sobre el nivell d’estudis destaca que els 66% exclosos autòctons no tenen 
cap estudi o només els estudis de primària mentre que en la població de 
Barcelona enquestada aquests només són el 13,2%. El pes de l’herència 
social encara és molt rellevant. El risc que han tingut els entrevistats fills de 
pares sense estudis d’esdevenir persones sense cap mena de titulació 
acadèmica ha estat 2 vegades superior a la dels fills de pares amb només 
estudis primaris i 5 vegades superior a la dels fills de pares amb titulacions 
universitàries. 
 
En l’àmbit laboral apareixen les conseqüències, ja que la possibilitat d’obtenir 
un contracte indefinit entre les persones en situació d’exclusió està molt 
restringida a les persones amb pocs estudis i, especialment, als immigrants, a 
les dones casades i a les persones que han patit problemes de salut. A més, 
cada generació ha tingut més dificultat per tenir feina si no tenien 
d’estudis. Prenent com a referència els entrevistats nascuts abans de 1960, 
els individus nascuts entre els anys 1960 i 1976 i que no van aconseguir cap 
titulació escolar van tenir 6 vegades més dificultats per inserir-se en el mercat 
laboral, però aquestes dificultats han estat 18 vegades superiors entre els 
nascuts després de 1976. 
 
L’altra peculiaritat de les persones excloses és l’elevada probabilitat que tenen 
de patir ruptures de la convivència en parella a causa de separacions, 
divorcis o defuncions. Als sis anys de casats o de cohabitar, la probabilitat de 
continuar vivint junts que té una parella és només del 50% entre els exclosos, 
mentre que supera al 90% entre els individus de la mostra general.  
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En l’àmbit d’habitatge, els entrevistats que van iniciar episodis de viure al carrer 
molt joves a causa de problemes familiars tenen un risc de recaiguda es quatre 
vegades superior al que tenen els individus que han sofert el seu primer episodi 
de dormir al carrer ja a l’edat adulta. L’estudi també mostra que haver rebut el 
suport d’un professional augmenta en quasi un 90% les probabilitats d’escapar 
de la vida al carrer, i haver estat acollit en un alberg multiplica per 3,4 les 
probabilitats. 
 
L’estudi conclou amb algunes dades sobre els costos de les polítiques de 
tractament o de reinserció comparades amb el pressupost que es dedica als 
serveis socials preventius. Entre elles, les despeses anuals per persona en 
l’internament d’un reclús, 24.119 euros; el del tractament residencial per un 
toxicòman, 30.000 euros; o el cost d’acollida per persona sense sostre en un 
alberg d’estada limitada, 21.900 euros.  Al costat dels costos l’estudi destaca 
algunes xifres sobre els imports per usuari que es destinen a serveis socials 
municipals d'atenció primària. El pressupost mitjà anual per persona atesa en 
l’atenció social individualitzada i familiar (ASIF) és de 243 euros; en el suport i 
l’atenció psicològica (SAP), de 854 euros; i en l’acció socioeducativa al carrer 
(ASC), de 287 euros. 
 
Aquesta tarda, a les 18h. es farà un acte públic de presentació de l’estudi 
Itineraris i factors d’exclusió al CaixaForum, amb la presència de Ricard Gomà, 
segon tinent d’Alcalde d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de 
Barcelona. L’acte de presentació es completarà amb la valoració dels resultats 
de l’estudi amb propostes d’actuació formulades per diversos experts en treball 
social i representats d’entitats. 
 
  
Adjuntem un resum més detallat de l’informe. La versió integra de l’informe es 
pot consultar a www.sindicadegreugesbcn.cat.  
 
 


