Consell de Govern de l’Acord Ciutadà

Sessió extraordinària presidida per l’alcalde de Barcelona
Intervenció d’Antònia Giménez (Creu Roja)

El procés de participació del Pla per a la Inclusió
Social com a inici de l’Estratègia compartida
El nou Pla per a la Inclusió Social 2012-2015 es planteja, com
l’instrument destacat de l’Ajuntament de Barcelona per articular
una resposta àmplia, unitària i eficaç del conjunt de la ciutat (i
no tan sols de l’Ajuntament) amb la voluntat de desenvolupar
nous objectius i línies estratègiques innovadores de cara al futur
i, actuacions concretes i eficaces en el curt termini per tal de
respondre a les necessitats ciutadanes de forma immediata. És
també el principal instrument municipal per treballar per una
ciutat inclusiva i cohesionada.
Per aquesta raó, el nucli dur del Pla, en base a un primer
document de treball, ha estat molt participat amb les entitats i
actors socials de la ciutat que formen part de l’Acord.
Aquesta participació ha tingut una doble dimensió:
1- D’una banda, l’objectiu ha estat que les accions de
l’Ajuntament en temes d’inclusió social responguin a
les necessitats i expectatives de tot l’àmbit social de
Barcelona.
2- Per un altra, promoure a través de l’Acord Ciutadà,
una estratègia compartida que articuli els recursos
municipals amb tots els recursos econòmics i humans
de la ciutat, multiplicant així el seu impacte positiu en la
inclusió social.
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A continuació, i molt breument, us faig un breu resum del
desenvolupament del procés de participació del Pla per a la
Inclusió Social 2012-2015 realitzat en el marc de l'Acord
(DIMENSIÓ 1):












El procés es va iniciar ara ben bé farà un any.
En primer lloc es van realitzar entrevistes a 19
entitats membres del Consell de Govern de
l’Acord per recollir les seves perspectives en relació als
reptes de la ciutat en termes d’inclusió.
Amb l’elaboració del document base del Pla el conjunt
del Consell de Govern de l’Acord, també va poder fer les
seves esmenes i plasmar-les en un document (aprovat el
28 de febrer) on es van sintetitzar les més de 200
aportacions en que var recollir.
Les 9 xarxes de l'Acord, que apleguen a més de
292 entitats de la ciutat també van realitzar
nombroses aportacions al Pla que van treballar-se
en el sí de les xarxes i que van ser validades per les
pròpies entitats en 8 sessions de treball extraordinàries
amb les xarxes. En aquestes sessions de treball també
es van pactar les 65 accions que les xarxes han
incorporat al Pla com a actuacions a realitzar en els
propers 4 anys.
La Comissió de la Jornada es va reunir en tres ocasions
participant en tot el procés de participació del Pla
De forma totalment innovadora i per incorporar la visió
de les persones usuàries, es van realitzar dos focus
grups, un a l’Espai Familiar i Centre Obert Sant Martí i
l’altre a un grup de joves adolescents al Centre cívic
Guinardó.
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En total, en el marc de l’Acord, 221 persones van
participar en el procés de participació impulsat en base a
el primer esborrany del Pla (de les xarxes, del Consell de
Govern i als 2 focus grup).
Aquest ampli procés participatiu va permetre introduir
moltes millores i enriquir el document. Entre d’altres:
 Es va afegir un nou capítol amb indicadors de
desigualtats culturals i un altre amb indicadors
sobre el respecte i exercici dels drets civils,
individuals i col·lectius, a la ciutat.
 Es va modificar l'ordre dels principis rectors i es va
millorar el seu redactat.
 Es va millorar la visió 2015, fent especial èmfasi en
la visió de ciutat amb una llarga trajectòria per la
cohesió social que s’assenta sobre tres bases:
l’acció pública, les persones i famílies i les xarxes
relacionals.
 Es van ressaltar alguns punts, com és l'abordatge
des de la proximitat dels barris i dels districtes.
 Es va afegir una quarta línia, amb caràcter
innovador, que recull el conjunt d'actuacions que
es desenvoluparan en el marc de l'Acord Ciutadà i
que fonamentaran l’estratègia compartida de
ciutat.
 Es va desenvolupar l’estratègia de desplegament i
de seguiment del Pla.



Com tots vosaltres sabeu, les aportacions de l’Acord i les
modificacions al primer esborrany es van presentar a la
darrera Jornada Anual de l’Acord Ciutadà, a la que
van assistir 190 persones representants d’organitzacions
de l’Acord (16 de març), espai on també, el Consell de
Govern de l'Acord va presentar la declaració
Barcelona s’uneix per fer front a la crisi social,
amb l'objectiu de fer pública la seva voluntat
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d'elaborar, conjuntament amb les organitzacions
de l'Acord, una estratègia compartida de ciutat
que aplegui les accions de tots els actors públics i privats
i entitats que actuen a la ciutat en matèria de cohesió i
inclusió social, per a fer front conjuntament als aspectes
socials de la crisi.
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