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Consell de Govern de l’Acord Ciutadà 

Sessió extraordinària presidida per l’alcalde de 
Barcelona 
Intervenció del Rafel López, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya 
 
 

 
 
El procés de participació del Pla per a la Inclusió 
Social com a inici de l’Estratègia compartida  
 
 
Pel que fa als orígens de l’estratègia compartida... 
 

 Tal i com ja ha avançat l’Antònia, la decisió d’impulsar una 
estratègia compartida per la inclusió social sorgeix del propi 
procés de participació de l’elaboració del Pla per a la 
Inclusió Social de l’Ajuntament. 

 Plasmant-se com a compromís del Consell de Govern de 
l’Acord, el mes de març passat, en la declaració "Barcelona 
s'uneix per fer front a la crisi social" en la que es va fer 
pública la voluntat d'elaborar conjuntament una Estratègia 
Compartida de Ciutat per a fer front conjuntament als 
aspectes socials de la crisi. 

 
 
Cal destacar com a aspectes singulars de l’estratègia compartida 
que: 

 Es marquen objectius i línies compartides per l’Ajuntament i 
la societat civil en l’actuació social a la ciutat. 

 Les propostes d’acció articulen, no només els projectes 
finançats amb recursos públics de l’Ajuntament, sinó també 
dels recursos propis de les entitats socials (fons privats, 
reinversió de guanys o donacions com els fons de la Marató 
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TV3), fons d’altres administracions que desenvolupen 
projectes del tercer sector a la ciutat. 

 Comparteix amb el Pla d’inclusió tant el diagnòstic de la 
ciutat com els valors i els principis, i integra les línies 
estratègiques del Pla d’inclusió en una estratègia més ampla 
de la ciutat que denominem estratègia compartida per a la 
inclusió social. 

 L’estratègia compartida té una doble dimensió: 

ESTRATÈGIA 
DE 

CIUTAT

Fa front a 
la 

situació 
de crisi

Construeix 
un nou 
model 

compartit de 
progrés 

social i de 
governació a 

la ciutat

 

Avui ja tenim una estructura provisional de l’estratègia: 
 

 

 Pel moment s’han identificat 2 eixos, 13 línies 
estratègiques, 45 objectius i 350 actuacions (inclouen 
actuacions de l’Ajuntament, les xarxes de l’Acord i algunes 
entitats del Consell de Govern). 
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Eix 1. Enfortir 
l’organització de 

l’acció social de tota 
la ciutat

Visió

Eix 2. Fer front als 
reptes socials per 
guanyar el futur

1.4. Ajuntament

1.1. Societat civil organitzada

1.2. Ciutadania

1.3. Xarxa

2.9. Persones en situació d’exclusió per problemes 
socials o de salut

2.7. Dones

2.6. Discapacitat

2.5. Gent gran

2.3. Infància i família

2.2. Persones sense llar

2.4. Joventut i adolescència

2.8. Immigració

2.1. Població en general

 

 

 

Com avançarem en l’estratègia compartida? 

 A partir d’ara es treballarà per recollir les actuacions del 
conjunt d’organitzacions de l’Acord Ciutadà (entrevistes, 
formularis, web, etc.). 

 El document serà treballat i debatut en una gran Jornada 
Anual de l’Acord Ciutadà, amb l’objectiu d’incorporar el 
màxim de propostes i accions de les entitats de la ciutat. 
S’actualitzarà i modificarà el document de l’estratègia en 
base al treball recollit a la Jornada. 

 El document final serà presentat públicament en una roda 
de premsa, en la que es comunicarà el compromís formal de 
tots els actors de tirar endavant l’estratègia compartida; és 
a dir, un compromís de ciutat. 
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Impuls, seguiment i avaluació de l’estratègia 
 

 L’impuls, seguiment i avaluació de l’estratègia seran 
responsabilitat del Consell de Govern de l’Acord. 

 L’avaluació es farà a partir de dos vies. L’avaluació de les 
actuacions realitzades i, el més important, s’identificaran els 
indicadors del objectius de línia i es compararan en el 
transcurs del temps; i de manera molt especial amb 
indicadors d’altres ciutats i àrees metropolitanes de l’entorn: 
Madrid, València, Saragossa, Milà o Marsella a tall exemple. 

 També s’avaluarà l’impacte de la pròpia estratègia 
compartida a la ciutat. 

 

 


