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1. Plantejament 
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 El Pla d’Inclusió 2012-2015 va promoure l’elaboració de l’Estratègia Compartida, que va 
significar incorporar nous actors.  

 La nova Estratègia d’inclusió social i reducció de les desigualtats  pretén aglutinar les 
actuacions d’inclusió social de tots els 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 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 
estan 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. 
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NOVA ESTRATEGIA D’INCLUSIÓ DE CIUTAT 
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Estratègia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats de la ciutat 

La nova Estratègia té per finalitat convertir-se en un marc estratègic comú 
que integri:  

 

 

 

 plans i programes de l’Àrea de Drets Socials  

 actuacions a la ciutat dels actors i entitats socials 

de l’Acord Ciutadà, finançades amb fons propis o 

d’altres administracions diferents a l’Ajuntament. 

 actuacions d’altres àrees municipals clau en la 

inclusió social i la cohesió social i territorial: 

urbanisme, mobilitat, cultura, entre d’altres.  

 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.  

 l’acció reivindicativa dels moviments socials en 

defensa de drets socials. 
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Socials 

Estratègia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats de la ciutat 

• Fixa un nou marc 
temporal de 10 anys 
(2017-2027). 

 

• Estratègia de la ciutat. 

 

• Desplega una nova 
governança i coproducció 
de la inclusió social a la 
ciutat. 

PUNT DE PARTIDA 

 

2. Característiques generals i diferenciadores  
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 Finalitats 
 

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 reducció 
de les desigualtats socials a la ciutat. 

 

2. Identificar  i desplegar projectes clau de futur basats en l’acció 
compartida i que seran gestionats en xarxes de coproducció entre 
diferents actors. 

 

3. Continuar consolidant i ampliant el procés d’organització social que 
ha significat l’Acord. 
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Objectius estratègics mesurables i projectes clau de futur basats en 
l’acció compartida 

 

 

 

 

 
 

 

 Definirà uns objectius estratègics a  10 anys 
per a reduir desigualtats socials a la ciutat. 

 

 Es centrarà en els objectius i projectes clau 
compartits i sinèrgics entre les àrees 
municipals, les entitats socials i els 
moviments socials.  

 

 Desplegarà  aquells objectius i actuacions 
més transversals i compartits i amb més 
impacte en els processos d’inclusió social 
de la ciutat de tots els plans i programes de 
l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 
 

Estratègia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats de la ciutat 

 

2. Característiques generals i diferenciadores  

 



8 

 

Governança i coproducció de la inclusió social a la ciutat 
 

1. L’Acord Ciutadà, liderat per l’Ajuntament , serà l’espai de promoció i 
coordinació per la nova Estratègia. 
 

2. L’Ajuntament serà responsable directe de les competències que té a la ciutat 
i dels recursos municipals invertits en l’Estratègia, i promourà l’articulació de 
tots els actors implicats.  
 

3. L’Estratègia d’inclusió implicarà compromís d’inversió tant de l’Ajuntament 
com de les entitats.  
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Dimensions i continguts 
 

Els continguts de l’Estratègia d’Inclusió i reducció de les desigualtats socials 
s’establiran en tres dimensions 

a) Objectius o finalitats generals (model social inclusiu). 

 

b) Objectius estratègics, definits per ser directament mesurables per indicadors 
outputs i outcome (resultats) i overcome (impacte). 
 

c) Pla d’acció basat en tres tipologies de projectes/accions estructurants o 
motors: 

• Projectes àrees municipals. 

• Projectes en coproducció entre l’Àrea de Drets Socials i entitats socials o 
d’iniciativa social. 

• Projectes a desenvolupar inter-àrees municipals i/o coproduïdes amb 
entitats socials o d’iniciativa social. 
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Estratègia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats de la ciutat 

ETAPA PROPOSITIVA I GESTIÓ

Marc Estratègic Programa d’Actuació Sistema Avaluació

ETAPA ANÀLISI

Anàlisi documental Anàlisi qualitativa Documents síntesi

TOP

• Temes crítics 
de la ciutat o 
els principals 
factors de 
diagnosi 
identificats pels 
diferents plans, 
i que el pla vol 
abordar amb 
objectius i 
propostes.

• Principals 
finalitats dels 
plans i 
objectius 
generals més 
importants 
relacionats 
amb la inclusió 
social.

• Objectius més 
operatius o les 
propostes 
concretes de 
més alt 
impacte al 
nostre parer.

• 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 de les 
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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