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DEL PLA D’INCLUSIÓ SOCIAL DE L’AJUNTAMENT A 

L’ESTRATÈGIA D’INCLUSIÓ SOCIAL I DE REDUCCIÓ DE LES 

DESIGUALTATS SOCIALS DE CIUTAT   

 

I. Característiques Generals i diferenciadores de l’Estratègia 

d’Inclusió de ciutat  

 

1. Punt de partida: Avaluació del Pla d’Inclusió 2012-2015 i Avaluació 

de l’Estratègia Compartida per una ciutat inclusiva en el marc de 

l’Acord Ciutadà (2014-2019). Pla d’Actuació Municipal (PAM) i dels 

Districtes (PAD). 

 

 

2. Que vol dir una Estratègia de ciutat? 

 

El Pla d’Inclusió 2012-2015 es va elaborar incorporant bàsicament 

les accions més destacades d’inclusió social dels programes i plans 

de l’Àrea en els objectius del Pla d’Inclusió 2012-2015. El Pla 

d’inclusió social finalitzat no s’ha convertit en referència dels altres 

plans o programes. 
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El Pla d’Inclusió 2012-2015 va plantejar l’elaboració de l’Estratègia 

Compartida, que va significar incorporar nous actors. Actualment la 

situació d’integració d’actors d’inclusió social del Pla i de l’Estratègia 

Compartida és la següent: 

1. Accions i projectes a BCN finançats amb recursos de les ENTITATS
2. Accions i projectes finançats amb recursos de l’Ajuntament de les àrees de 

“Benestar Social” (Drets Socials, Educació, Cultura, Economia Social…). Línies 2 i 
3 del Pla d’Inclusió.

3. Accions i projectes de l’Ajuntament com organització. Línia 1 del Pla d’Inclusió.
4. Accions i projectes de l’Ajuntament corresponents a Àrees que no han estat 

incloses en les “Àrees de Benestar Social” però que tenen impacte en la Inclusió 
Social (Urbanisme, Mobilitat, Sostenibilitat, Seguretat….)

5. Accions de Moviments Socials en defensa de Drets Socials de Ciutadania

4 3 12 5

ESTRATEGIA COMPARTIDA
1+2

PLA INCLUSIÓ 
2012-2015

2+3

MULTIPLICADOR recursos 
públics i iniciativa social

 
 



 
Drets Socials 
Departament de Participació Social 
Direcció d’Estratègia i Innovació 

 

 4 

El que es planteja pel nou pla, o millor dit per l’Estratègia d’Inclusió 

social i de reducció de les desigualtats socials, és aglutinar les 

actuacions d’inclusió social del conjunt d’actors de la ciutat i de 

totes les àrees municipals que disposen de projectes i accions que 

es relacionen amb la intervenció en l’àmbit de la inclusió social, tal i 

com s’expressa a continuació: 

 
 

3. La nova Estratègia d’Inclusió social de ciutat té per finalitat 

convertir-se en un marc estratègic comú de plans i programes de 

l’Àrea de Drets Socials i integrar les actuacions que realitzen a la 

ciutat els actors i entitats socials que pertanyen a l’Acord Ciutadà, 

finançades amb fons propis o d’altres administracions diferents a 

l’Ajuntament. 

L’Estratègia inclusiva de ciutat incorporarà també objectius d’altres 

àrees municipals clau en la inclusió social i la cohesió social i 

territorial: urbanisme, mobilitat, cultura, entre d’altres.  

Incorporarà una visió específica dels territoris, a partir del Pla de 

Barris i dels Plans d’Actuació dels Districtes, amb especial èmfasi en 

la redistribució i la reducció de les desigualtats.  
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I finalment, l’acció reivindicativa dels moviments socials en defensa 

de drets socials, doncs és important per modificar les polítiques en 

l’entorn institucional. En aquesta direcció l’Estratègia d’inclusió 

social respondrà al següent esquema de marc estratègic de ciutat: 

 

Pla i Programes de 
l’Àrea de Drets Socials

Programes i 
Actuacions Entitats
Socials de la Ciutat

Projectes clau i motors

Estratègia d’Inclusió Social: Marc Estratègic de Ciutat
Finalitats, objectius, criteris d’acció i projectes clau i estratègics

Plans d’Actuació
Districtres

Projectes estratègics

 

 

 

 

 

És a dir, la nova estratègia es constitueix en un marc estratègic per 

la inclusió social de tota la ciutat (i no només per l’Àrea de Drets 

Socials) i de les actuacions de les entitats socials a la ciutat en 

matèria d’acció social, liderat per l’Àrea de Drets Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
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4. L’Estratègia d’Inclusió Social de Ciutat partirà de l’estudi de tots els 

plans i programes de l’Ajuntament. Ara bé, no recollirà tots els 

objectius i les actuacions de diferents plans o estratègies (Pla contra 

el sensellarisme, Estratègia contra la feminització de la pobresa, Pla 

d’infància, IMPULSEM, Pla d’acció per la Cohesió i els Drets Socials 

de Nou Barris, Pla de Barris, Pla d’Habitatge,....) sinó que es 

recolliran o es (re) formularan els més transversals i compartits, i 

amb més impacte en els processos d’inclusió social de la ciutat. De 

tal manera que siguin uns criteris d’acció compartits i referencials 

en tots els plans i programes dels actors que participen en els 

àmbits d’actuació clau en matèria d’inclusió social. També 

s’estudiaran els programes i projectes d’acció de les entitats socials i 

els moviments socials.  

 

En allò que fa referència a la gestió de l’Estratègia d’inclusió social (o 

etapa d’impuls i seguiment) es fixarà o centrarà en els objectius i 

projectes clau compartits i sinèrgics entre les àrees municipals, les 

entitats socials i els moviments socials. És a dir, es configura 

clarament com una estratègia que impulsa i enforteix la 

coproducció de projectes i programes amb els recursos dels 

diferents actors implicats i la governança relacional o de xarxes. 
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Situació de partida:
De la ciutat

Avaluació

del Pla 

d’Inclusió

Avaluació 

Estratègia 

Compartid

a

Reprogra-

mació

Estratègica 

Entitats 

Acord

Actuacion

s 

Inclusives 

del PAM

Procés 

Estratègia 

d’Inclusió 

Social:

Participació

+

Coproducció

i 

transversalitat

+

Continguts

Actuacions

Inclusives

Àrees i 

Districtes

Reivindi-

cacions

Mov. 

Defensa 

Drets 

Socials

Plans i 

programes 

aprovats 

Àrea Drets 

Socials

De l’entorn social, econòmic i de 
governança

Estudi

condicion

s vida 

AMB 

2011-16

Estudis 

prospectiu 

universi-

tats

Estudis 

evolució 

situació 

social 

BCN 

ajuntame

nt

Estudis 

prospec-

tius UE 

OCDE

Estratègia Inclusió Social:
Marc Estratègic: objectius del model social inclusiu de ciutat, línies 
estratègiques, criteris d’actuació, projectes motors i estratègics

Pla i Programes de 
l’Àrea de Drets Socials

Revitalització
Estratègia

Compartida

Projectes clau i motors

Plans d’Actuació
Districtres

Projectes estratègics
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Es tracta de constituir un marc referencial i de projectes comú i 

enfortir-lo, i en absolut intentar substituir l’acció de les àrees o 

departaments i districtes municipals o de les entitats socials, sinó de 

buscar complementarietats i sinèrgies. 

 

5. Les seves finalitats són fonamentalment tres:  

 

1- Fixar uns objectius i criteris d’actuació marc per totes les 

polítiques, plans i programes d’actuació de tots els actors en 

l’àmbit de la inclusió social, que constitueixin una estratègia 

potent d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials a la 

ciutat, construïts de manera col·lectiva, a partir dels (1) plans i 

programes en procés, aprovats i en marxa; (2) les demandes i 

necessitats dels principals actors socials; i (3) en contrast amb 

les tendències i turbulències de l’entorn en el que s’inscriu la 

ciutat.   

 

2- Identificar  i desplegar els projectes clau de futur i basats en 

l’acció compartida que seran gestionats en xarxes de 

coproducció entre actors, articulant els recursos físics, 

monetaris i humans dels actors en presència. Per tant, 

l’Estratègia es convertirà en impulsora de xarxes d’acció o 

coproducció de projectes clau d’inclusió. 

 

3- Continuar consolidant i ampliant a la ciutat  un  ampli procés 

d’organització social, que té per objectius:  

 millorar el “capital social” de la ciutat (creació de treball 
compartit i en xarxa per aconseguir objectius d’inclusió 
social). 

 incrementar la participació i el compromís de la ciutadania 
en la inclusió social (moviments socials, ciutadania 
socialment compromesa). 
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 Articular la governança de xarxes  i la coproducció 
d’estratègies inclusives a la ciutat. 

 

I fer-ho estructurant uns continguts clars, substancials i 

identificadors diferencials de la situació de Barcelona respecte 

d’altres ciutats de l’Europa Mediterrània, que abastaran:  

 Un anàlisi extern i intern, quantitatiu i qualitatiu. 

 Una visió i eixos estratègics, objectius, clars, quantificats. 

 I projectes concrets, factibles, adequats, i susceptibles de 

seguir i avaluar amb indicadors.  

Aquest procés social, que tindrà uns objectius específics i concrets, 

es mesurarà mitjançant indicadors de resultats o impacte. 

 

6. Fixarà un nou marc temporal: una temporalitat de 10 anys (2017-

2027), que permeti avaluar l’assoliment dels objectius plantejats, 

objectius d’ampli abast, que incideixin en la millora de les àrees 

identificades, clarament definits i avaluables. Per exemple, 10 

objectius estratègics per una dècada d’avenç en els drets socials a la 

ciutat i en la reducció de desigualtats. Per aquesta raó necessita 

d’un ampli consens i compromís d’acció entre tots els actors.  

L’Estratègia es concep com una operació flexible i reprogramable, 

al canviar (emergir o desaparèixer) un nou fet estratègic en la ciutat 

o en el seu entorn condicional. Cada 4 anys, per adaptar-se als 

canvis d’entorn, canvis de govern i canvis a l’intern de les entitats, 

es farà una reprogramació parcial i actualització, en base als 

programa d’actuació municipal, que hagi tingut un més ampli suport 

per la ciutadania en unes eleccions. 
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7. Desplegarà una nova governança i coproducció de la inclusió social 

a la ciutat.  

 

a. L’Acord Ciutadà serà l’espai de promoció i coordinació per 

la nova estratègia, pel el seu caràcter singular d’espai de 

governança de xarxes, i impulsor i gestor de l’actual 

Estratègia Compartida (eix troncal de la nova estratègia 

d’inclusió social de la ciutat, especialment a partir dels seus 

projectes tractor). Inclourà als nous actors estratègics i 

seguirà liderat per l’Ajuntament com a institució 

democràtica representativa de la ciutadania. 

 

b. L’Ajuntament tindrà un doble paper:  

1. Responsable directe de les competències que té a la 

ciutat i dels recursos municipals invertits en l’Estratègia.  

2. Promotor i principal organitzador del treball conjunt 

per aconseguir una ciutat més inclusiva, en tant que, 

com a institució democràtica, és depositaria de la 

responsabilitat pública. 

 

És a dir, no hi ha una delegació de responsabilitat pública de 

l’Ajuntament, i de l’Àrea de Drets Socials en concret, sinó 

que s’enforteix i amplia, doncs s’estén des de les 

competències i recursos de l’Ajuntament a la realització 

d’objectius d’inclusió a nivell de la ciutat, i promou 

l’articulació de tots els actors implicats per avançar plegats 

en una mateixa direcció de proporcionar més oportunitats a 

la igualtat. 

 

c. L’Estratègia d’inclusió serà una estratègia de coproducció de 

política de ciutat que implicarà compromís d’inversió tant 

de l’Ajuntament com de les entitats d’acció social a la 

ciutat. 
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8. Els continguts de l’Estratègia d’Inclusió i reducció de les desigualtats 

socials, s’establiran en tres dimensions: 

a. Objectius o finalitats generals que configuren el model social 

inclusiu de Barcelona, referents per tots els plans i programes 

inclusius.  

b. Objectius estratègics, definits per ser directament mesurables 

per indicadors outputs i outcome (resultats, cobertura: per 

exemple arribar a 8.500 habitatges públics de lloguer, o cobrir 

fins un 70% l’actual demanda (2016) de places bressol), i 

overcome o d’impacte (per exemple, reduir els índexs de 

desigualtats entre barris entre 2017 i 2025, equilibrar 

l’esperança de vida, o d’índexs de vulnerabilitat social entre 

barris de 2017-2025). 

c. Pla d’acció. Existiran tres tipologies de projectes/accions a 

gestionar per Estratègia d’inclusió social i en l’espai de l’Acord 

Ciutadà: 

1. Projectes a desenvolupar en exclusiva per àrees 

municipals, Drets Socials, altres àrees o districtes (renda 

garantida, habitatge assequible, escoles bressol,....) que 

seran simplement objecte de seguiment per la Estratègia 

i s’integrarà en l’organització de l’Acord. 

2. Projectes a desenvolupar en coproducció entre l’Àrea 

Drets Socials i entitats socials (nivell ciutat i territori) que 

seran objecte d’impuls específic de l’organització de 

l’Acord. 

3. Projectes a desenvolupar inter-àrees municipals i/o 

coproduïdes amb entitats socials o d’iniciativa social 

(nivell ciutat i territori) que seran la base dels nous 

projectes tractors de l’Acord Ciutadà per constituir els 

projectes clau de l’Estratègia. 
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II. Característiques Metodològiques 

 

1. Per arribar a assolir les esmentades s’utilitzarà una metodologia que 

té singularitats especifiques: 

 

a. S’incorporen els projectes en marxa i els previstos pels plans i 

programes de l’Ajuntament i d’altres actors des de l’inici de 

l’anàlisi per estudiar la seva adequació, impacte, i viabilitat, i en 

especial la seva suficiència/insuficiència per assolir els 

objectius. 

b. Al incorporar els projectes des d’un inici, si un tema es veu clar, 

factible i d’ampli acord es pot impulsar sense finalitzar el 

procés d’elaboració. 

c. Es tindrà molt en compte l’evolució de l’entorn que influeix en 

les dinàmiques socials de la ciutat però que no és controlable 

des de la mateixa, és a dir, pels seus actors. 

d. El procés d’elaboració té molt en compte en totes les etapes 

del procés metodològic (etapes d’elaboració i gestió de 

l’Estratègia) que cal aconseguir els objectius del procés social 

(participació, cooperació, comunicació i bons continguts). 

e. La comunicació es tindrà en compte en totes les etapes i estaré 

presidida per lemes que convidin al compromís social de la 

ciutadania i al treball en xarxa. 

f. Donada la metodologia que es proposa, les diferents etapes 

d’elaboració de l’Estratègia es poden iniciar sense haver 

finalitzat l’etapa anterior. Per exemple, si hi ha un projecte 

tractor clar i factible identificat en la fase d’anàlisi es pot crear 

el seu Grup d’Impuls i Seguiment (GIS) corresponent. El 

cronograma serà clar però no del tot seqüencial en les seves 

fases. 



 
Drets Socials 
Departament de Participació Social 
Direcció d’Estratègia i Innovació 

 

 13 

g. S’utilitzarà una metodologia que ens permetrà reduir el temps 

entre les etapes d’elaboració de plans, en especial de l’etapa 

d’anàlisi a l’etapa propositiva.  

 

Aquesta metodologia es basa en la elaboració que li direm FDOP 

(Fets, Desafiaments, Objectius, Projectes): 

 

a. Fets: seran els temes crítics, tant externs (del entorn que 

no es controla des de la ciutat) com interns de la pròpia 

ciutat o Àrea Metropolitana (es tindran molt en compte 

els diagnòstics fets pels diferents plans en marxa o 

aprovats), que més condicionen la situació de les 

desigualtats socials de la ciutat, i que més ho poden fer 

en un futur. 

 

b. Desafiaments: seran els principals temes que cal abordar 

per reduir l’exclusió social i/o augmentar la inclusió 

social, que es dedueixen dels fets o temes crítics. 

 

c. Objectius: són les propostes de canvi i millora de la 

situació social de la ciutat, identificats en l’estudi dels 

plans en marxa o en previsió d’execució, tant de 

l’Ajuntament com d’altres actors que actuen a la ciutat, 

en especial tercer sector social i moviments socials de 

defensa de drets. D’aquesta manera el document 

expressarà l’estratègia que realment existeix a la ciutat 

de Barcelona. La comparació entre desafiaments i 

objectius assumits pels actors ens permetrà conèixer els 

nous objectius que cal plantejar des de l’estratègia 

d’inclusió. Els nous objectius, de tota manera, emergiran 

del procés de participació i cooperació ciutadana. 

 

d. Projectes: s’identificaran els projectes principals que 

estan desenvolupant o estan en disposició de endegar les 

diferents àrees municipals i actors de la societat civil, i de 
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manera específica, els projectes disruptius sorgiran del 

procés de participació i cooperació social. 

 
 

Presentem un esquema de la transició de la fase d’anàlisi a la 

propositiva. 

 

 
Procés elaboració: inici octubre 2016 - finalització juny 2017. 
 
 
Presentem una síntesi del projecte d’elaboració dels continguts: 
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ETAPA PROPOSITIVA I GESTIÓ

Marc Estratègic Programa d’Actuació Sistema Avaluació

ETAPA ANÀLISI

Anàlisi documental Anàlisi qualitativa Documents síntesi

FDOP

• Fets importants 
que 
condicionen el 
present i futur 
dels processos 
d’Inclusió 
Social

• Desafiaments 
que en 
conseqüència 
cal abordar

• Objectius dels 
plans i 
programes.

• Proposte
sestratègiques
en marxa, 
previsibles i 
noves

• Visió 

• Missió

• Línies o 
Vectors 
Estratègics i 
Motors

• Objectius. De 
línia 

• Projectes 
estratègics

• Projectes 
motors

• Entrevistes a 
actors urbans

o Responsables 
àrees 
municipals i 
districtes

o Moviments 
Socials

o Tercer Sector

• Estudi DELPHI a 
experts

• Focus Group:

ciutadania 
compromesa i 

usuaris.

+

Inputs procés 
participatiu

+

Xarxes i GIS

Planes i 
programes en 
marxa:

• Avaluació Pla 
Inclusió

• Avaluació / 
reprogramació 
Estratègia 
Compartida

• Reivindicacions 
Moviments 
Socials

• PAM: Mesures 
cohesió social i 
territorial

• Plans i 
programes Àrea 
Drets Socials

• Actuacions Àrees 
i Districtes

• Plans i 
programes 
d’entitats

Entorn i prospectiva

• Estudi 
comparatiu 
condicions vida 
AMB

Estudis prospectiva 
UE, OCDE, CIS

• Avaluació 
desigualtat social 
BCN i índex 
vulnerabilitat

Ciutat General

• Fitxa Projectes 
Motors

• Grups d’Impuls 
i Seguiment

Territorial

• Fitxa Projectes  
Estratègics i 
Motors

• Grups d’Impuls 
i Seguiment 
actuals i nous

Sistema Avaluació

• Outputs

• Outcome

• Entorn

• Procés capital 
social

+

PROCÉS D’ELABORACIÓ DE CONTINGUTS
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2.  Desplegament de les activitats a realitzar per etapes i objectius. 

 

Presentem un quadre per objectius i etapes en les que 

identifiquem les principals activitats a realitzar en cadascuna de les 

etapes per aconseguir els objectius del procés social que comporta 

l’elaboració d’aquesta estratègia. 
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OBJECTIUS PREPARACIÓ ANÀLISI PROPOSITIVA GESTIÓ ESTRATÈGICA 

CONTINGUTS  AVALUACIÓ PLA INCLUSIÓ 
 AVALUACIÓ ESTRATÈGIA 

COMPARTIDA 
 PAM/PAD 
• ESTRATÈGIES ENTITATS 

ACORD 
• DOCUMENT CONCEPTUAL 

• ANÀLISI ENTORN 
• ENTREVISTES ACTORS 
• DELPHI EXPERTS 
• ENQUESTES ENTITATS 

• VISIÓ 
• EIXOS/LÍNIES PLA INCLUSIÓ 
• OBJECTIUS 
• NOUS PROJECTES 

TRACTORS A CIUTAT I 
DISTRICTES 

• SISTEMA INDICADORS 

• SEGUIMENT PELS 
INDICADORS 

• REFORMULACIÓ OBJECTIUS 
I PROJECTES 

PARTICIPACIÓ  JORNADA INCLUSIÓ PAM 
• DESPLEGAMENT DEL NOU 

COMPROMÍS ENTITATS DE 
L’ACORD 

• FOCUS GROUP USUARIS 
• SESSIONS DISTRICTES AMB 

BARRIS MÉS VULNERABLES 
• ASSEMBLEA ACORD 

 

• DEBAT JORNADA  
• DEBAT ALS DISTRICTES AMB 

BARRIS MÉS VULNERABLES 

 

COOPERACIÓ  PRESENTACIÓ COMISSIÓ 
ACCIÓ 

• DEBAT I APROVACIÓ 
CONSELL GOVERNANÇA 

• CONSTITUCIÓ COMISSIÓ 
TRANVERSAL  AJUNTAMENT 

• ENTREVISTES DISTRICTES 

• DINÀMICA A XARXES I GIS 
• SEGUIMENT I IMPULS: 

COMISSIÓ ACCIÓ/CONSELL 
DE GOVERNANÇA 

• COMISSIÓ TRANSVERSAL 
AJUNTAMENT (CTA) 

• CREACIÓ NOU GIS: CIUTAT I 
TERRITORI 

• APROTACIÓ COMISSIÓ 
ACCIÓ I CONSELL 
GOVERNANÇA / CTA 

• APROVACIÓ PLENARI 
AMPLIAT 

• GESTIÓ NOUS GIS CIUTAT I 
DISTRICTES 

COMUNICACIÓ 

I CULTURA 

CIUTADANA 

• DECLARACIÓ CONSELL DE 
GOVERNANÇA 

• PLA DE COMUNICACIÓ 

• DIFUSIÓ DE LEMES EN 
ACTIVITATS DE 
PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

• GOOGLE / TWITTER 

• DECLARACIÓ CONSELL 
GOVERNANÇA 

• ARTICLE I ENTREVISTA 
MEDIA 

• EXPLICACIÓ A XARXES 
INTERNACIONALS DE 
CIUTATS 

• DONAR A CONÈIXER 
REALITZACIONS I 
DIFICULTATS 
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3. Cronograma. 

 

Etapa de Preparació: juliol’16/gener’17. 

Etapa d’Anàlisi: novembre’16/abril’17. 

 Assemblea: abril’17 

Etapa Propositiva: febrer’17 (previsió)/ maig’17. 

 Jornada (aprovació de l’Estratègia): setembre-octubre’17. 

 Aprovació plenari: setembre-octubre’17. 

  

Etapa Gestió: març’17 (previsió) / final 2017 i següents. 

 

Donada la metodologia a emprar, l’anàlisi pot començar sense 

haver finalitzat completament tota l’etapa preparatòria, així 

com la propositiva pot iniciar-se un cop avançada l’etapa 

d’anàlisi, i la gestió es pot iniciar un cop identificats projectes 

tractors factibles i d’ampli acord. 

 

 

4. Procés aprovació. 

 

a) Les característiques de l’Estratègia d’inclusió plantejarien 

un procés d’aprovació singular. El Pla 2011-2015 el va 

aprovar pel govern municipal, a l’implicar fonamentalment 

competències i recursos municipals. Va ser posteriorment, 

a través de l’Estratègia Compartida impulsada a través de 

l’Acord Ciutadà, quan els projectes i accions de 

l’Ajuntament es van articular amb els de la iniciativa social 

i ciutadana a partir d’objectius i línies estratègiques 

compartides. Els seus projectes tractors s’impulsen 

mitjançant xarxes de coproducció: els grups d’impuls i 

seguiment. L’Estratègia d’inclusió seria una estratègia de 

coproducció de política de ciutat des dels seus inicis, per 

tant, la seva aprovació implicarà compromís d’inversió 
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tant de l’ajuntament com de les entitats d’acció social a 

la ciutat.  

 

b) L’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats 

socials hauria de ser aprovada pel Plenari de l’Ajuntament 

per dues raons. En primer lloc, perquè com a institució 

democràtica de la ciutat té com a responsabilitat pública el 

desplegament de la nova Estratègia d’inclusió i, en segon 

lloc, perquè té la majoria de competències i recursos 

implicats. En aquest plenari caldria convidar i obrir a la 

participació a totes les entitats de l’Acord Ciutadà 

compromeses en l’Estratègia d’inclusió, doncs cal 

visualitzar que en el desplegament de l’Estratègia, també 

hi ha compromesos recursos humans, de voluntariat i 

col·laboració ciutadana, i una inversió monetària de les 

entitats socials. 

 
 
En síntesi, es planteja un procés d’elaboració i gestió de la nova 

Estratègia d’inclusió de la ciutat, en línia de continuïtat amb les 

transformacions i les noves bases aportades pel Pla d’Inclusió i 

l’Estratègia Compartida i les recomanacions de l’avaluació del Pla 

d’Inclusió 2011-2015, però que alhora vol anar més lluny, a través 

d’introduir importants innovacions que la singularitzen: 

 

a) Implicació del conjunt d’actors, entitats, territoris i 

moviments socials i ciutadania activa que incideixen en els 

processos d’inclusió social a la nostra ciutat. 

b) Identificació clara de les responsabilitats que assumeix 

l’administració en l’impuls i construcció de la ciutat 

inclusiva, i del lideratge i la tutela de l’interès col·lectiu. I 

que això no vagi en detriment de la coproducció i el 

treball en xarxa. 
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c) Establir, des de l’inici un procés de coproducció en 

l’elaboració i la gestió d’una política inclusiva de tota la 

ciutat, establint clarament el que és i el que no és 

estratègia compartida i el compromís sobre aquells 

projectes i accions que reforcen l’estratègia i les 

inversions corresponents. 

 

d) Entendre la nova Estratègia d’inclusió com un marc 

estratègic referencial de totes les polítiques relacionades 

amb la inclusió social, però que té una gestió especifica en 

el desplegament dels objectius compartits i en la gestió en 

xarxa dels actors (grups d’impuls i seguiment) dels 

projectes tractors o claus. 

 

e) Establir l’Acord Ciutadà, un espai construït en comú entre 

l’Ajuntament i els actors i entitats socials de la ciutat, com 

el nucli impulsor i gestor de la nova Estratègia d’inclusió 

de la ciutat. És a dir, desplegar la governança de la inclusió 

a través d’un espai construït de manera compartida i 

promogut i canalitzat per l’Ajuntament com institució 

democràtica escollida per tota la ciutadania, “Casa Gran”, 

i depositària d’allò que és comú a Barcelona. 

 

f) Identificar en el Consell Plenari de l’Ajuntament, obert a la 

participació de les entitats de l’Acord Ciutadà, l’òrgan 

d’aprovació de la nova Estratègia d’inclusió social i de 

reducció de les desigualtats socials de la ciutat. 

 

 


