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Presentació
L’assemblea 2017 ha esdevingut un espai per treballar i debatre l’Estratègia d’inclusió
social i de reducció de les desigualtats de la ciutat, amb les entitats i organitzacions de
l’Acord i molt especialment amb les Xarxes d’acció.
Aquesta Estratègia, serà el nou pla d’inclusió social, que tindrà un horitzó temporal de 10
anys, i que pretén aglutinar les actuacions d’inclusió social de tots els actors de la ciutat i
de totes les àrees municipals que es relacionen amb l’àmbit de la inclusió social.
És per aquest motiu que es va proposar dividir les persones assistents en quatre grups de
treball per tal de:
✓

treballar el plantejament de l'estratègia,

✓

contrastar objectius clau de ciutat,

✓

recollir els temes prioritaris per les xarxes d’acció de l’Acord i

✓

recollir principals accions que es realitzen a la ciutat.

En el present document podem trobar totes les aportacions que van ser recollides al grup
de treball “Créixer a la ciutat”.
Així doncs, la dinàmica de treball va constar d’una primera part per poder treballar els
objectius generals i criteris transversals. Primerament amb un breu recordatori dels
principals objectius estratègics i criteris transversals identificats al document “Cap a la
síntesi estratègica” i després, amb un temps per la reflexió individual per a recollir si
trobaven a faltar algun objectiu o si no estaven d’acord. A més a més, si pensaven que
sobrava algun objectiu o es volia fer alguna modificació als objectius proposats és podia
recollir a través d’un qüestionari.
La segona part de la dinàmica, es va realitzar un “brainstorming” per recollir accions i
objectius més operatius amb un temps per a la reflexió individual per a recollir propostes
d’objectius operatius, concrets en els àmbits relacionats amb el grup de treball i propostes
d’accions a impulsar.
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Aportacions recollides a les dinàmiques de
grup (aportacions en els papers)


Propostes d’objectius generals

•

Especificar l’accés a oportunitats educatives, socio-culturals..

•

Igualar les oportunitats d’accés a recursos d’educació no formal i/o lleure educatiu, així com
recursos per a la pràctica esportiva.

•

Escoltar als propis infants i tenir en compte la seva opinió en totes les fases del pla d’inclusió.

•

Garanties per als adolescents i joves en l’àmbit educatiu, de salut i de lleure.

•

Donar a conèixer els drets dels infants com a part ineludible dels drets socials.

•

Promoure l’empoderament dels infants com a ciutadans actius en l’efectiva realització els
seus drets.

•

Crear un pla d’inserció laboral. Necessitat de polítiques municipals transversals per
aconseguir ocupació e qualitat de persones vulnerables.

•

Assegurar l’accessibilitat universal a tots els serveis de la ciutat, mitjançant: la mobilitat fàcil,
comunicativa...

•

Accessibilitat dels continguts per a totes les persones en qualsevol edat (parlar fàcil,
comunicació fluida...) adaptació de continguts

•

Oportunitats en l’educació i accés a la cultura.

•

Incorporar +16 anys a l’educació.

•

Promoure el benestar dels infants a la ciutat: garantir accés a espais de l’educació no formal.

•

Promoció de la participació dels infants: recollida d’opinió, associacionisme i presa de
decisions polítiques d’infància.

•

Espais per a la franja d’associacionisme educatiu i grups d’oci de persones amb diversitat
funcional.

•

Assegurar l’accessibilitat a tots els serveis de la ciutat en tant a:
o

Accessibilitat física

o

Accessibilitat comunicativa

o

Accessibilitat cognitiva

o

Accessibilitat segons renda

o

Accessibilitat en millor informació i simplificar tràmits

•

CDIAPS

•

Grups d’oci per a persones amb diversitat funcional.

•

Garantir l’accés a oportunitats educatives fora de l’escola amb criteri d’equitat: esports, arts
escèniques i lleure educatiu.
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Propostes d’objectius operatius i accions

•

Dissenyar els programes incorporant l’avaluació de l’impacte. Poder mesurar la seva
efectivitat valor real.

•

Donar suport a les persones que s’han de desplaçar per temes d’educació, cerc de feina i
salut.

•

Garantir l’accés a oportunitats educatives fora de l’escola amb criteri d’equitat: esports, arts
escèniques i lleure educatiu.

•

Adaptació i flexibilitat del pla als canvis socials i nous reptes. Amb instruments per avaluar-ho
i adaptar-lo.

•

Promocionar suports naturals amb usuaris d’equipaments culturals, esportius, cívics, per
oferir acompanyament a persones amb diversitat funcional.

•

Acompanyar a la criança a les famílies com a actuació per a la reducció de les desigualtats.

•

Ampliar la xarxa de serveis dirigits a famílies amb infants de 0 a 3 anys amb situació de risc
en aquells territoris on no hi són presents i que són d’alta necessitat social.

•

Ampliar la oferta de centres oberts en aquells territoris on no hi so presents.

•

Incloure el treball amb les famílies en els recursos de petita infància com a element
indispensable.

•

Fer créixer i enriquir les xarxes d’infància a la ciutat, tant en nombre com en diversitat. I
apostar activament per la incorporació dels propis infants i adolescents.

•

Impulsar un pla d’acompanyament socioeducatiu i laboral amb adolescents i joves.

•

Atenció a l’etapa post obligatòria 16-18 anys: retorn educatiu i itineraris orientació laboral.

•

Importància d’assegurar que l’alumnat amb DID pot participar en activitats d’oci,
extraescolars, colònies amb el suport que necessita.

•

Assegurar que tots els estudiants tenen accés a un recorregut formatiu adaptat a les
necessitats i suports amb la finalitat d’inserció laboral. L’alumnat amb DID té molt poques
oportunitats per formar-se.

•

Garantir una renda bàsica municipal per aquelles famílies i persones amb ingressos baixos.

•

Potenciar projectes de caire intergeneracional
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Aportacions
qüestionaris

recollides

a

través

dels

1. Eliminar l’exclusió residencial, tant sota la forma de desnonaments com per la
inaccessibilitat d’amplis sectors socials al dret a l’habitatge, garantint l’accés als
subministraments bàsics en un model de ciutat sostenible energèticament.
-

L’administració municipal. Ella tota sola, no podrà “eliminar” per tal de que col·labori amb el
tercer sector. Jo posaria Reduir.
Prioritzar a les famílies amb infants.
Exclusió residencial.

2. Millorar i dignificar els barris, lluitant contra l’expulsió residencial de la població de renda
baixa dels seus habitants i amb l’enfortiment de: el teixit associatiu, la cohesió, la
convivència, el capital social, la connectivitat i la creació dels elements de centralitat en els
barris més vulnerables.
-

Enfortiment del reconeixement de la resta de barris d’una identitat positiva pròpia.
Treure “de la població de renda baixa”.
Canviar l’ordre, posar primer els continguts d’enfortiment i després la “lluita contra l’expulsió
residencial”.

3. Garantir la cobertura de les necessitats fonamentals per una vida digna, autònoma i
saludable de totes les persones, en la perspectiva dels drets socials i de l’apoderament
personal i grupal, en especial de les persones vulnerables i en risc d’exclusió.
-

Incloure una necessitat fonamental, el coneixement del ciutadà i la participació en la vida
cultural popular del barri, de la ciutat, com a eina de cohesió social.
Afegir o fer constar que vulnerables poden ser també les persones amb malalties cròniques
o discapacitats.
Una vida digna autònoma i saludable.

4. Assegurar l’accessibilitat a tots els serveis de la ciutat, mitjançant: la mobilitat fàcil i
sostenible en condicions d’igualtat per a totes les persones i per tota la ciutat, l’aplicació dels
entorns digitals a les situacions d’aïllament, vulnerabilitat social i de salut, la implementació
progressiva de models de fiscalitat i tarifació social.
-

Sensibilització i relat
Malalties cròniques.
L’accés a la cultura és important i això vol dir: preus accessibles i adaptacions de contingut:
lectura fàcil, bucle magnètic....
Accessibilitat, això també ha d’incloure desfer i el mite d’això no és per a mi.
Accessibilitat a tots els serveis de la ciutat, mitjançant la mobilitat: tarifació social.
No queda molt clar el suport a la mobilitat a persones en situació de recerca de feina,
formació o per motius de salut.
Incloure elements de discriminació positiva.
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5. Fer front a totes les manifestacions de desigualtat i pobresa tradicionals (renda baixa) i
noves (educativa i cultural, vincles socials, digital, energètica entre d’altres) establint plans i
programes integrals en els sectors socials més afectats (feminització de la pobresa, persones
sense llar, segregacions culturals i ètniques, exclusions per la procedència geogràfica,
persones amb discapacitat, persones amb dependències, persones amb dificultats greus per
gaudir de salut mental).
-

Incloure com a sector social més afectat el de la infància, un dels sector més afectat per la
situació econòmica dels últims anys, convertint-se en un dels més pobres.
Pobresa laboral.
Els programes integrals cal establir-los en altres àrees de l’Ajuntament: cultura, educació sinó
és del tot impossible i per suposat entitats socials, culturals i educatives.
La segregació lingüística també és un factor d’exclusió . Cal garantir que tothom tingui la
possibilitat d’accedir a l’aprenentatge del català ( no solament del castellà).
Especial incidència en famílies monoparentals.
Veure que el colectiu vulnerable és el dels joves en transició a la vida adulta i ex. Tutelars .
Persones amb malalties cròniques.
Recalcar la desigualtat.
Joves???
Caldria concretar com es vol fer front.
Joves???

-

6. Igualar les oportunitats en l’educació entre els barris i garantir una atenció socioeducativa
de qualitat en la petita infància 0-6, i en especial 0-3, com a factor decisiu en la prevenció de
les desigualtats socials futures i com a instrument d’igualtat de gènere en l’accés al mercat de
treball.
-

Especificar oportunitats d’accés i de participació. Pel que fa a l’alumnat amb diversitat ´son
dos conceptes clau.
I a l’adolescència, segones oportunitats. Accés a oportunitats educatives fora de l’escola.
16-18: és un grup especialment vulnerable al acceptar l’ensenyament obligatori i les
dificultats per poder-se incorporar en el mon laboral.
Adolescents, infants i adults : joves de 16 a 30 anys: oportunitats per accedir a la cultura.
També en les famílies d’aquests infants i dels joves.
Innovació educativa a tots els barris: igualtat, oportunitats. Escola Pública. Accés a la cultura.
Empoderament de la paternalitat positiva.
Accés a la cultura com a eina de cohesió social.
També infants, joves, adolescents i adults d’entre 16 als 18 anys.
Incloure no solament l’atenció als infants sinó també a les famílies.
Oportunitats: accés a la cultura.
Infància i joves de mes de 16 anys.
Escoles de segones oportunitats, retornar al sistema educatiu de donar suport a les
persones grans.
No queda reflectida l’edat de entre 16 als 18 anys.

7. Assegurar el benestar social de les persones grans, l’apoderament de les seves vides i el seu
protagonisme en el fer ciutat.
-

Quan parlem de persones grans, a quines ens referim???
Sobreviure

7

-

-

Per l’apoderament, cal que se sentin autònomes també i per tant, treballar molt
l’accessibilitat dels continguts: lectura fàcil, xerrades on es parla alt poc a poc, articulat i
fàcil.
Com assegurem aquest objectiu amb la població sobreenvellida????

8. Donar més oportunitats per a la igualtat en l’ocupació de qualitat prioritàriament a dones,
joves i persones adultes a partir dels 45 anys i amb discapacitats. Mantenir les capacitats
laborals de les persones en atur de llarga durada.
-

Mantenir les capacitats laborals i socials
Donar més oportunitats socials.
No hi ha polítiques municipals integrades al sector públic, cultural i educacional.
Accés a la formació especialitzada.
Mantenir les capacitats Socials, també, doncs sovint, d’auto exclouen de la societat i per
tant és molt important les sortides d’oci i cultura subvencionades.
Diversitat funcional.
Més formació més oportunitats.
Mes capacitats sociolaborals.
Especificar quins joves.
Augmentar els recursos entre els joves de 16 a 18 anys.
Cultura cooperativa.
Capacitats socials i culturals.
Borsa d’aturats grans , majors de 55 anys/60: renda garantida

9. Fer de Barcelona, una ciutat mundial de drets de ciutadania i dels valors de respecte,
convivència i solidaritat: lluitar contra qualsevol tipus d’estigmatització i segregació social, i
donar prioritat a la prevenció de la violència sobre les persones.
-

Empoderament de tots els ciutadans.
Valor, diferencies. Afecte mes que respecte ( es pot ser respectuós).
Inclou el dret a expressar-se en català/al coneixement.
Treball amb joves.
Promocionar el benestar per prevenir qualsevol forma de violència.
Atenció a la diversitat.
Major difusió i sensibilització de l’acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva a la ciutadania:
escoles- famílies, entitats i empreses.
Inclouria:” donar prioritat a l’acompanyament i a la prevenció de la violència.
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CRITERIS D’ACTUACIÓ TRANSVERSALS:
A. Els criteris sobre justícia de gènere expressats en el Pla per la Justícia de Gènere (20162020).
B. L’impuls de la governança democràtica i de xarxes: coproducció de serveis, projectes de
treball en xarxes, transversalitat, participació i compromís social de la ciutadania,
desenvolupament comunitari.
-

Cultura cooperativa en les diferents etapes de la vida.
Compromís social de la ciutadania amb les diferents etapes.
En les diferents etapes de la vida. Segones oportunitats.
En totes les etapes de la vida.
Cultura cooperativa de xarxes.
La participació ha d’incloure als infants.
Impulsar les cooperatives i les empreses socials.
Participació i compromís social de la ciutadania en les diferents etapes de la vida,
desenvolupament.
Participació en les diferents etapes de la vida.

-

C. Dotació de valor econòmic i social al treball en relació a les cures, com política de
sostenibilitat de vida.
-

Reconeixement , Quantificació.
Reconeixement.
Incloure’l en el sou de renda bàsica.
Reconeixement
Valoració.
Reconeixement o valoració social.
Definir” cura ja que no des de tots els àmbits es pot entendre el mateix per aquest
concepte.
En lloc de dotació de valor, posar reconeixement.

-

D. Desenvolupament de l’economia social i solidària i, en especial, a la iniciativa social no
lucrativa.
-

La millora dels incentius fiscals i socials per les empreses lucratives per la seva participació
en el projecte de millora inclusió BCN.

E. Enfortiment del caràcter inclusiu de l’Ajuntament i dels actors socials del Acord Ciutadà:
qualitat de l’ocupació, clàusules socials, contractació d’entitats de l’economia social en la
gestió externa dels serveis a les persones.
F. Altres
-

Incorporar sistema de mesura per la consecució dels objectius.
Indicadors i un pla de seguiment i avaluació dels objectius i les reduccions de les
desigualtats.
Perspectiva
Dimensió integral de les intervencions. Accessibilitat general.
F. – Afegir el criteri d’accessibilitat a nivell transversal com a punt F
Afegir Accessibilitat
Incloure un punt G , la perspectiva d’infància.
Cultura cooperativa.
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Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats
socials de Barcelona 2017-2027

Assemblea 2017
Registre aportacions objectius estratègics i els
criteris transversals
VIURE A LA CIUTAT

1

Presentació
L’assemblea 2017 ha esdevingut un espai per treballar i debatre l’Estratègia d’inclusió
social i de reducció de les desigualtats de la ciutat, amb les entitats i organitzacions de
l’Acord i molt especialment amb les Xarxes d’acció.
Aquesta Estratègia, serà el nou pla d’inclusió social, que tindrà un horitzó temporal de 10
anys, i que pretén aglutinar les actuacions d’inclusió social de tots els actors de la ciutat i
de totes les àrees municipals que es relacionen amb l’àmbit de la inclusió social.
És per aquest motiu que es va proposar dividir les persones assistents en quatre grups de
treball per tal de:
✓

treballar el plantejament de l'estratègia,

✓

contrastar objectius clau de ciutat,

✓

recollir els temes prioritaris per les xarxes d’acció de l’Acord i

✓

recollir principals accions que es realitzen a la ciutat.

En el present document podem trobar totes les aportacions que van ser recollides al grup
de treball “Viure a la ciutat”.
Així doncs, la dinàmica de treball va constar d’una primera part per poder treballar els
objectius generals i criteris transversals. Primerament amb un breu recordatori dels
principals objectius estratègics i criteris transversals identificats al document “Cap a la
síntesi estratègica” i després, amb un temps per la reflexió individual per a recollir si
trobaven a faltar algun objectiu o si no estaven d’acord. A més a més, si pensaven que
sobrava algun objectiu o es volia fer alguna modificació als objectius proposats és podia
recollir a través d’un qüestionari.
La segona part de la dinàmica, es va realitzar un “brainstorming” per recollir accions i
objectius més operatius amb un temps per a la reflexió individual per a recollir propostes
d’objectius operatius, concrets en els àmbits relacionats amb el grup de treball i propostes
d’accions a impulsar.
Totes aquestes aportacions van ser recollides i es poden trobar a continuació.
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Aportacions recollides a les dinàmiques de
grup (aportacions en els papers)


Proposta d’objectius que falten

•

Incloure el suport a les famílies amb infants fins 6 anys que tenen mancances per l’atenció als
fills, en funció del que estableixi la Llei de la Infància.

•

Manca parlar més de la prevenció

•

Habitatges que contemplin el nombre de membres de la família

•

Afegir en el 3: simplificant i unificant els criteris i procediments d’accés al sistema de
protecció social: dignificar

•

Increment del parc: protecció oficial i lloguer.

•

Polítiques de manteniment de l’habitatge i pobresa energètica

•

L’objectiu 2, podria estar integrada com una àrea dintre de l’objectiu 9.

•

Els objectius estratègics haurien de ser més generals, definir la idea del que es vol
aconseguir.

•

Sostenibilitat com a criteri transversal

•

Objectius 3: enumerar entre parèntesi les necessitats fonamentals.

•

Impulsar criteris de diversitat: interculturalitat, diversitat funcional

•

Possible nou criteri transversal: simplificar els procediments d’accés i millorar la informació
sobre els serveis i ajuts públics i de la iniciativa social (finestreta única)

•

Modificar 4: la implementació de models més equitatius i progressius de fiscalitat i tarifació
social.

•

Afegir en el 3: i de les llars amb infants.

•

Renta bàsica

•

Millorar la adequació dels habitatges de les persones vulnerables i en risc d’exclusió,
garantint no només l’accessibilitat, sinó les condicions d’habitabilitat per una vida saludable.

•

Prevenció

•

Atenció especial al gaudi d’oportunitats i lluita contra la desigualtat en el temps no escolar
(temps lliure i vacances).

•

Assegurar la participació ciutadana en la promoció d’aquests 9 objectius, mitjançant
l’organització de fòrums específics en els barris.

•

Objectius més genèrics

•

Joves i adolescència
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Propostes d’ objectius operatius

•

Facilitar el lleure educatiu per a tots els infants i joves de la ciutat, mitjançant el
suport al creixement de la xarxa de serveis a tots els barris.

•

Potenciar la economia social i solidaria, i en especial, la iniciativa social no lucrativa,
mitjançant la contractació pública de serveis, preferentment vers la gestió cívica.

•

Afavorir l’autonomia de les persones grans amb serveis de proximitat, suport a
iniciatives d’autogestió.

•

Impedir especulació

•

Articular una estratègia municipal de lluita contra la segregació escolar i de garantia
de l’equitat educativa.

•

Potenciar la conciliació de la vida familiar i laboral, que no perjudiqui als infants.

•

Millorar l’accés a la mobilitat de persones en situació de vulnerabilitat.

•

Garantir el dret a l’habitatge amb accions facilitadores d’accés.

•

Garantir el dret a l’alimentació saludable a persones de totes les edats

•

Impuls a iniciatives d’emprenedoria social que tractin el malbaratament alimentari i
creïn llocs de treball.

•

Potenciar les entitats que realitzen accions per la família i la infància.

•

Potenciar que les persones mantinguin la seva llar habitual.

•

Lluitar contra l’aporofobia

•

Facilitar a la ciutadania el coneixement dels seus drets i per tant, la capacitat de
poder actuar.

•

Promoure estratègies legislatives que regulin el mercat residencial.

•

Ampliació del parc d’habitatge social municipal

•

Agilitzar el lloguer o la cessió d’habitatges públics a les entitats.

•

Continuar augmentant el parc d’habitatges públic de lloguer

•

Millorar instruments de garantia d’ingressos

•

Reforçar accés a alimentació saludable

•

Polítiques de protecció social reforçada per la infància.

•

Disponibilitat i control de preus dels habitatges

•

Abordatge desnonaments

•

Rehabilitació, adequació i adaptació

•

Pobresa energètica

•

Sobirania energètica

•

Incloure en els plecs de condicions dels concursos de servei atenció a les persones
que el conveni laboral d’aplicació és el d’acció social i no pot donar-se la
subcontractació per aplicar un altre conveni.
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Propostes d’acció

•

Facilitar el transport gratuït a les persones sense recursos econòmics.

•

Proporcionar un suport econòmic a famílies amb nadons, sense recursos, per
afavorir la seva criança.

•

Crear o potenciar suports econòmics a les famílies en situació de vulnerabilitat i
pobresa: lloguer, subministrament amb contraprestació.

•

Suport a les accions per la millora de l’atenció i cura dels infants, especialment fins 6.

•

Associacions d’habitatge social.

•

Exercir col·lectivament de lobbies.

•

Incloure en els contractes/convenis municipals criteris de sostenibilitat/economia
circular.

•

Dissenyar l’espai públic pensant en els usos de persones de totes les edats.

•

Facilitar espais i/o recursos per la cura compartida d’infants i persones grans.

•

Facilitar el treball en xarxa entre entitats.

•

Accions de capacitació i formació en seguretat alimentaria,. Reducció del
malbaratament alimentari.

•

Integrar a la ciutadania afectada a través de plataformes.

•

Evitar expulsions que s’estan fent amb l’espai públic.

•

Contra l’expulsió residencial. Augmentar l’impost de plusvàlua en els barris en funció
de les millores urbanístiques realitzades per aquests.

•

Debat de que fer amb els alegalment ocupats.

•

Definir el nou model d’atenció a les persones

•

Accions coordinades per la problemàtica dels preus dels lloguers a persones i
entitats.

•

Anàlisis i estratègia conjunta per la problemàtica del lloguer.
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Aportacions recollides als qüestionaris
1. Eliminar l’exclusió residencial, tant sota la forma de desnonaments com per la
inaccessibilitat d’amplis sectors socials al dret a l’habitatge, garantint l’accés als
subministraments bàsics en un model de ciutat sostenible energèticament.
-

Garantir el dret a l’habitatge amb accions facilitadores d’accés.

-

Remarcar que l’exclusió residencial està lligada a l’ús especulatiu de l’habitatge, reivindicant
el dret constitucional a un sostre.

-

Ciutat sostenible: habitatge.

-

Hi ha que tenir en compte la situació familiar, les condicions de feina en relació al tipus de
població existent i els habitants d’aquesta població.

2. Millorar i dignificar els barris, lluitant contra l’expulsió residencial de la població de renda
baixa dels seus habitants i amb l’enfortiment de: el teixit associatiu, la cohesió, la
convivència, el capital social, la connectivitat i la creació dels elements de centralitat en els
barris més vulnerables.
-

Potenciar que les persones mantinguin la seva llar habitual.

-

No solament s’expulsa per renda baixa també l’ús es fa dels espais que generen expulsió.

-

Barris més vulnerables.

-

Que volen dir els elements de centralitat???

-

Quan ens referim a renda baixa, que volem dir, de què parlem?

-

Quan parlem de barris més vulnerables, definir-los.

-

Dignificar els barris contra l’exclusió i a l’inrevés.

-

Creació dels elements de centralitat en els barris més vulnerables.

-

Posar primer: lluitant contra l’expulsió residencial i després Millorar i dignificar els barris.,
per tant prioritat primera a la lluita contra l’expulsió.

-

Lluitant contra l’exclusió social, Millorar i identificar els barris.

-

Que vol dir els elements de centralitat? Es refereix a l’espai públic.

-

Connectivitat i espai públic.

3. Garantir la cobertura de les necessitats fonamentals per una vida digna, autònoma i
saludable de totes les persones, en la perspectiva dels drets socials i de l’apoderament
personal i grupal, en especial de les persones vulnerables i en risc d’exclusió.
-

Proporcionar el suport necessari per mantenir una vida digna i autònoma en funció de les
necessitats específiques.

-

Caldria especificar les necessitats fonamentals.

-

Renda garantida : per ocupació, renda d’ús, per ciutadania.

-

Especificar les necessitats fonamentals,: alimentació, salut, formació i habitatge.

-

Definir les necessitats fonamentals: com l’alimentació, l’educació, l’habitatge, la renda, la
salut....

-

Dret alimentari o saludable i formació a totes les edats.

-

Sobirania alimentària.
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-

Quines són les necessitats fonamental i a que es refereix?, es podrien enumerar entre
parèntesi com habitatge, salut, ocupació, ingressos, alimentació i formació).

-

Enumerar les necessitats fonamentals.

-

Incloure una vida digna i saludable a totes les persones ¡, tot promovent la sobirania
alimentaria.

-

Fragmentació d’ajuts.

-

Simplificació dels ajuts, il·legalitats que es donen.... ull

-

Enumerar les necessitats fonamentals com habitatge, alimentació i renda.

4. Assegurar l’accessibilitat a tots els serveis de la ciutat, mitjançant: la mobilitat fàcil i
sostenible en condicions d’igualtat per a totes les persones i per tota la ciutat, l’aplicació dels
entorns digitals a les situacions d’aïllament, vulnerabilitat social i de salut, la implementació
progressiva de models de fiscalitat i tarifació social.
-

Transport gratuït per les persones sense recursos econòmics.

-

Programes especials per a persones amb discapacitats.

-

Treure la paraula progressiva.

-

Formació i feina i especificar la mobilitat fàcil.

-

Assegurar les finances econòmiques.

-

L’accessibilitat a tots els serveis de la ciutat, físiques i econòmiques.

-

Accions concretes.

-

Persona amb discapacitats.

-

No entenc que vol dir tarificació social?

-

Que vol dir fiscalitat i tarificació social??

-

Millorar la difusió dels serveis de la ciutat mitjançant el coneixement.

-

En relació a la mobilitat fàcil i sostenible, especificar també el tema de l’accés com a
reducció del preu per estudiants, gent gran, persones en una situació més vulnerable, etc.

5. Fer front a totes les manifestacions de desigualtat i pobresa tradicionals (renda baixa) i
noves (educativa i cultural, vincles socials, digital, energètica entre d’altres) establint plans i
programes integrals en els sectors socials més afectats (feminització de la pobresa, persones
sense llar, segregacions culturals i ètniques, exclusions per la procedència geogràfica,
persones amb discapacitat, persones amb dependències, persones amb dificultats greus per
gaudir de salut mental).
-

Potenciar suports econòmics a les famílies en situació de vulnerabilitat i pobresa. Lloguer,
subministraments, mitjançant una contraprestació , exemple PIRMI.

-

Treure el darrer parèntesi, ja que és la definició.

-

Desigualtat social, pobresa mes plans especials contra aquesta.

6. Igualar les oportunitats en l’educació entre els barris i garantir una atenció socioeducativa
de qualitat en la petita infància 0-6, i en especial 0-3, com a factor decisiu en la prevenció de
les desigualtats socials futures i com a instrument d’igualtat de gènere en l’accés al mercat de
treball.
-

Promoure accions per millorar l’atenció i la cura als infants.

-

Potenciar la conciliació de la vida familiar i laboral.
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-

Proporcionar suport econòmic a les famílies amb fills nadons per afavorir la criança bàsica
maternal pels que treballen.

-

Posar punt final desprès de futures 12-18 anys.

-

Conciliació familiar ( adolescència) mes prevenció.

-

Polítiques de conciliació familiar.

-

Programa de suport a la infància i a la famílies i suport a l’adolescència ( consciència de
ciutadans).

-

Programes de prevenció pel col·lectiu de 12 a 18 anys.

-

Igualar les oportunitats que es generen mes i millor amb flexibilitat i conciliació que amb
mes places (programa 0-3).

-

Igualar les oportunitats en l’educació entre els barris.

-

Accés al mercat laboral.

-

Valors 50.

-

Incloure l’educació de la infància i la no infància, també als adolescents de 12 a 18 anys.

-

Ajut a les mares i pares per tenir baixes maternals o paternals més llargues, perquè no
calgui fer més places en jardins d’infància.

-

Prevenció de la infància i mes gran ( 0 a 18 anys). Trobem a faltar la infància l’adolescència.

7. Assegurar el benestar social de les persones grans, l’apoderament de les seves vides i el seu
protagonisme en el fer ciutat.
-

Consens familiar.

8. Donar més oportunitats per a la igualtat en l’ocupació de qualitat prioritàriament a dones,
joves i persones adultes a partir dels 45 anys i amb discapacitats. Mantenir les capacitats
laborals de les persones en atur de llarga durada.
-

Conciliar la vida familiar i laboral sense perjudicar als infants.

-

Cercar alternatives als plans ocupacionals.

-

Remarcar el punt de donar més oportunitats.

-

Reformular aquest punt ja que sembla més una acció. A mi em sembla be separar la
educació ( ob núm. 6 de laboral o ocupacional ( ob. Núm. 8).

-

Fomentar l’ocupació de puntualitat.

9. Fer de Barcelona, una ciutat mundial de drets de ciutadania i dels valors de respecte,
convivència i solidaritat: lluitar contra qualsevol tipus d’estigmatització i segregació social, i
donar prioritat a la prevenció de la violència sobre les persones.
-

Tenir en compte altres projectes mes generals (Estratega 2020).

-

Drets de ciutadania i dels valors de convivència i solidaritat, però trobo a faltar els
processos de inclusió interactiva.

-

Convivència , interculturalitat, diversitat.

-

Afegiria un punt número 10 que fos el d’assegurar la participació ciutadana mitjançant
difusió als barris.

El desplegament d’aquests objectius generals en objectius operatius, projectes i accions hauran
de mostrar que compleixen els següents CRITERIS D’ACTUACIÓ TRANSVERSALS:
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A. Els criteris sobre justícia de gènere expressats en el Pla per la Justícia de Gènere (20162020).
B. L’impuls de la governança democràtica i de xarxes: coproducció de serveis, projectes de
treball en xarxes, transversalitat, participació i compromís social de la ciutadania,
desenvolupament comunitari.
-

Cooperació

-

Compartir informació

-

Simplificar procediments, escurçar terminis.

-

Diversitat.

C. Dotació de valor econòmic i social al treball en relació a les cures, com política de
sostenibilitat de vida.
-

Treballs en relació a les cures, màxima atenció en aquest punt.

-

Dotació de valor econòmic?

-

Treball en relació a les cures?

-

Conciliació familiar.

-

Que vol dir política de sostenibilitat?

-

En aquest punt C, tant com en el punt D, manquen els temes com_ Economia circular i
sostenibilitat.

D. Desenvolupament de l’economia social i solidària i, en especial, a la iniciativa social no
lucrativa.
-

Economia Circular

-

Economia social i solidària.

E. Enfortiment del caràcter inclusiu de l’Ajuntament i dels actors socials del Acord Ciutadà:
qualitat de l’ocupació, clàusules socials, contractació d’entitats de l’economia social en la
gestió externa dels serveis a les persones.
-

Paritat de gènere.

Altres
-

Afegiria un punt que es digués Interculturalitat.

-

Mobilitat tècnica , més hores de salut.

-

Garantia de recursos.

-

Esforç més recursos i prioritats.
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Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats
socials de Barcelona 2017-2027

Assemblea 2017
Registre aportacions objectius estratègics i els
criteris transversals
TREBALLAR A LA CIUTAT

1

Presentació
L’assemblea 2017 ha esdevingut un espai per treballar i debatre l’Estratègia d’inclusió
social i de reducció de les desigualtats de la ciutat, amb les entitats i organitzacions de
l’Acord i molt especialment amb les Xarxes d’acció.
Aquesta Estratègia, serà el nou pla d’inclusió social, que tindrà un horitzó temporal de 10
anys, i que pretén aglutinar les actuacions d’inclusió social de tots els actors de la ciutat i
de totes les àrees municipals que es relacionen amb l’àmbit de la inclusió social.
És per aquest motiu que es va proposar dividir les persones assistents en quatre grups de
treball per tal de:
✓

treballar el plantejament de l'estratègia,

✓

contrastar objectius clau de ciutat,

✓

recollir els temes prioritaris per les xarxes d’acció de l’Acord i

✓

recollir principals accions que es realitzen a la ciutat.

En el present document podem trobar totes les aportacions que van ser recollides al grup
de treball “Treballar a la ciutat”.
Així doncs, la dinàmica de treball va constar d’una primera part per poder treballar els
objectius generals i criteris transversals. Primerament amb un breu recordatori dels
principals objectius estratègics i criteris transversals identificats al document “Cap a la
síntesi estratègica” i després, amb un temps per la reflexió individual per a recollir si
trobaven a faltar algun objectiu o si no estaven d’acord. A més a més, si pensaven que
sobrava algun objectiu o es volia fer alguna modificació als objectius proposats és podia
recollir a través d’un qüestionari.
La segona part de la dinàmica, es va realitzar un “brainstorming” per recollir accions i
objectius més operatius amb un temps per a la reflexió individual per a recollir propostes
d’objectius operatius, concrets en els àmbits relacionats amb el grup de treball i propostes
d’accions a impulsar.
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Aportacions recollides a les dinàmiques de
grup (aportacions en els papers)
Propostes d’objectius que falten


•

Treballar amb els col·lectius invisibilitzats com són les dones immigrades, per tal de
capacitar-les i ajudar-les a emancipar en tots els àmbits que contribueixin en la seva
autonomia.

•

Objectiu 8: Millorar el procés de recerca de feina. Després de la preparació per poder
accedir a un lloc de treball, tenir preparades ofertes de feina, previ acord amb
empreses

•

Objectiu 10: Fer de Barcelona una ciutat lliure de totes les violències masclistes

•

Objectiu 5: Incloure pobresa laboral o salarial. Implementar salari de ciutat

•

Canviaria ‘totes les persones’ per ‘tota la ciutadania’ com a persona sibjecte de dret.
Caldria revisar aquest concepte al llarg de tot el document.

•

Incloure el teixit productiu de l’acord.

•

Incorporar processos innovadors en les actuacions i objectius específics.

•

Posar molta atenció en una classe mitja que s’empobreix i que no entra a les ajudes
establertes, tot i tenir greus dificultats.

•

Impulsar polítiques intergeneracionals i generar una cultura del reconeixement de
tota persona en la construcció de la ciutat.

•

Objectiu 9: Afegir equitat de gènere

•

Parlar de les causes que generen desigualtats i pobresa

•

La defensa de l’educació en valors per fer una ciutat educadora.

•

Eradicar la violència als centres educatius amb ‘plans de centre i metodologia’ que
treballi: abús, maltractament, violència masclista, assetjament...

•

Objectiu 8: Afegir llarga durada i reduir la bretxa de desigualtats ocupacional pel
cicle vital de les dones.

•

Model de ciutat sostenible energèticament i socialment introduint polítiques que
redueixin les desigualtas territorials del cos de l’habitatge.

Propostes d’ objectius operatius


•

Per garantir-ho s’ha d’evitar que noies i nois que poden ser problemàtics i que es
detecta a l’Institut

•

Incorporar una definición sobre accesibilidad que permita captar la importància y
transversalidad en la implementación de cciones que afecten a las personas con
discapacidad.

•

Assegurar l’accessibilitat universal a tots els serveis de la ciutat, mitjançant: la
mobilitat fàcil, comunicativa...
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•

Prioritzar la inversió pública als barris més deprimits per a millorar la qualitat del seu
habitat i condicions de convivència.

•

Cal incloure les estratègies i serveis d’acompanyament socioeducatiu que s’han de
facilitar pel manteniment de la pròpia llar amb els col·lectius vulnerables.

•

Detecció de maltractaments. Pensions dignes.

•

Parlar no només d’ocupació, sinó també de quins sectors productius volem enfortir i
fer créixer. Canvi de model productiu i de consum.

•

Ocupació de qualitat sempre, independentment del col·lectiu.

•

Mantenir les possibilitats de reincorporació laboral a col·lectius com: persones amb
malalties de llarga durada, persones que han dedicat temps a la cura...

•

Establir mecanismes per controlar una ocupació de qualitat.

•

Ha d’haver un punt que s’interpel·li a l’empresa, perquè sembla que no tinguin cap
responsabilitat, i que la responsabilitat només el té els treballador.

•

El món de l’empresa, el mercat laboral ordinari no surt enlloc. Ha d’haver un punt
que interpel·li a l’empresa perquè no sembla que tingui cap responsabilitat.

•

Treball conjunt entre representats d’administracions públiques, empreses privades,
entitats socials per la cooperació en el desenvolupament d’iniciatives d’ocupació
aportant cada agent en seu valor i competència.

•

Generació de projectes socials innovadors i econòmicament sostenibles amb la
participació de: empresa, administració i tercer sector.

•

Reforçar els criteris en els plecs de condicions de les administracions públiques a fi
de que la contractació dels treballadors, els més vulnerables siguin presents.

•

Identificar els sectors que genern activitat

•

Fortalecer las estructures sociales que representen y actuen en la mediación para el
acceso de las personas en la inserción laboral.

•

Redefinir el paper de l’adminsitració, legislació i aplicació.

Propostes d’ accions


•

Per garantir-ho s’ha d’evitar que noies i nois que poden ser problemàtics i que es
detecta a l’Institut.

•

Suport a la promoció de mesures de conciliació més enllà de la llei en empreses i
entitats socials.

•

Promoure la contractació de serveis per part d’entitats i empreses de l’economia
social. Afavorir clàusules, discriminació empresa convencional i dotar de un
pressupost adequat per garantir un servei i una ocupació de qualitat.

•

Foment de la creació d’una xarxa d’empreses socials que puguin generar una
ocupació inclusiva i de qualitat. Garantir la iniciativa de les entitats però establir
estratègies conjuntes entre les empreses de la xarxa i l’administració.

•

Donar suport per la formació i assessorament per part de voluntaris procedents
d’empreses mercantils.

•

Fer acció sindical per al manteniment de les condicions laborals en drets i en les
millors condicions que siguin possibles.
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•

Seguir impulsant ETTS de foment de creació o formació i treball lligat a medi
ambient.

•

Projectes de ‘treball amb suport’ que garanteixin la continuïtat en l’ocupació de
col·lectius vulnerables.

•

Acció i creació de grups de suport emocional per a persones en atur de llarga
durada.

•

Suport emocional a persones e procés de reinserció laboral.

•

Potenciar serveis per la conciliació familiar que permeti la igualtat d’oportunitats al
món laboral dels homes i dones.

•

Desenvolupar polítiques de control sobre les empreses pel compliment de les actuals
lleis laborals per lluitar contra les desigualtats i pobresa laboral.

•

Creació d’espais conjunts de treball entre tots els agents que intervenen en els
processos d’ocupació.

•

Promoure projectes d’economia cooperativa, social i solidaria en l’ambit de les cures.

•

Treballar la conscienciació i informació al veïnat de barris receptors de famílies
d’exclusió i acompanyament de famílies.

•

Treballar amb perspectiva territorial amb les entitats i administracions a l’hora de
plantejar accions concretes a les empreses i territori.

•

Desplegament de serveis bàsics en barris que actualment no en disposen.

•

Dotar de recursos urbanístics, socials i culturals als barris més pobres de Barcelona.

•

Construcció d’habitatge social en barris amb la renda més alta, no als de més baixa.

•

Impulsar un projecte ampli de treball en xarxa per l’etapa 0-3 vinculat al
desplegament de: ampliació places escola bressol, ampliacions dels serveis socioeducatiu per a famílies amb infants 0-3.

•

Desplegar els recursos socioeducatius necessaris per a la reducció de les desigualtats
en l’èxit escolar entre els barris polaritzats.

•

Innovació educativa: educació extitucional, plans educatius conjunts al territori. La
innovació educativa comença als barris.

•

Revisió de les rendes més altes perquè totes les famílies puguin disposar de les
escoles bressol. Compte en que el pes recaigui a la classe mitja .

•

Treball comunitari com a peça clau que previngui qualsevol tipus de violència.

•

Promoure la participació de les dones migrades en els àmbits comunitaris, polítics i
sindicals.

•

Fomentar/promoure iniciatives d’habitatge compartit (cohousing)

•

Promoure el model cooperatiu d’habitatge

•

Regular els lloguers a la ciutat per evitar la bombolla del lloguer.

•

Incorporar la idea d’accessibilitat cognitiva en relació a entorns, processos i
informació.

•

Transició de les entitats a proveïdors de bens i serveis etics i d’economia social.

•

Potenciar vies de participació dins l’entorn social per aprofitar el seu coneixement i
dotar-les d’utilitat social. Les entitats haurien de contemplar-ho i establir programes.
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•

Crear ocupació pública a partir de ninxos identificats amb les entitats del barri.

•

Pla concursos licitacions de l’Ajuntament de serveis i manteniment. Tot i tenir
clàusules socials, fer-los més petits perquè puguin accedir petites empreses,
empreses d'economia social o empreses d’inserció.

•

Emfatitzar la formació professionalitzadora de qualitat: arts i oficis vinculats a la
construcció d’un nou model socioeconòmic.

•

Crear una renda bàsica de ciutat

•

Garantir els subministraments energètics fomentant un ús eficient i estalviador,
d’acord amb l’imperatiu de combatre la crisi ecològica.

•

Enfortir decididament el ‘mercat social’

•

Garantir l’accés a la formació reglada als menors no acompanyats d’origen estranger

•

Fomentar el treball conjunt entre el món acadèmic i empresarial pel foment
ocupacional.

•

Implicar al teixit empresarial en l’estratègia de l’acord amb plans o projectes concrets
de col·laboració.

•

Contractació pública: no prioritzar tant la part econòmica sinó la part qualitativa i de
millora en les condicions de servei i dels professionals que hi treballen.

•

Suport a la promoció de mesures de conciliació més enllà de la llei en empreses i
entitats socials.

•

Augmentar la borsa d’habitatge social municipal, els habitatges de protecció oficial,
donant accés a les persones amb vulnerabilitat socials.

•

Potenciar els mecanismes per obligar a les empreses per complir normatives que els
regeixen com a contractació de persones amb discapacitat, compliment dels acords
col·lectius.

•

Crear una xarxa de perspectiva de gènere dins del marc de l’acord ciutadà.

•

Crear una xarxa de recursos per a joves MENA (Menors Estrangers No Acompanyats).

•

Promoure una targeta de transport més econòmic per a col·lectius específics.

•

Foment de la creació d’una xarxa d’empreses socials que puguin generar una
ocupació inclusiva i de qualitat. Garantir la iniciativa de les entitats però establir
estratègies conjuntes entre les empreses de la xarxa i l’administració.

•

Recuperar i/o potenciar les xarxes per prevenir les violències i abús: infantil, gent
gran, gènere...

•

Implementar en tots els centres educatius de la ciutat, el programa TEI per tal
d’eradicar les violències en els centres.

•

Dotar de professionals en ‘salut mental’ a tots els centres d’atenció primaria per
donar suport psicològic a l’alt % de casos.

•

Fer formació per a la prevenció de les diverses violències masclistes al lloc de treball.

•

Fer accions sociopolítiques per tal de mantenir i aconseguir condicions socials per la
millora de les condicions generals de la ciutadania.

•

Fer formació per a la prevenció de les violències tals com la xenofòbia i la LGTBIfobia.

•

medi ambient.
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•

Projectes de ‘treball amb suport’ que garanteixin la continuïtat en l’ocupació de
col·lectius vulnerables.

•

Acció i creació de grups de suport emocional per a persones en atur de llarga
durada.

•

Suport emocional a persones e procés de reinserció laboral.

•

Potenciar serveis per la conciliació familiar que permeti la igualtat d’oportunitats al
món laboral dels homes i dones.

•

Desenvolupar polítiques de control sobre les empreses pel compliment de les actuals
lleis laborals per lluitar contra les desigualtats i pobresa laboral.

•

Promoure la creació d’una xarxa d’inserció que reculli les necessitats d’ocupació
entre les persones de diferents barris de la ciutat de Barcelona que garanteixin la
inserció d’aquest col·lectiu en funció de les seves capacitats, tot fomentant
l’economia social i solidaria.

•

Impulsar experiències com el labora que permetin projectes públic-privat no lucratiu
per l’ocupació dels col·lectius més vulnerables

•

Serveis d’inserció laboral per a col·lectius amb dificultats d’inserció estables i
territorialitzats, que afavoreixin l’accés al mercat laboral. Que no depenguin del
govern que hi hagi –serveis consolidats-, mitjançant la cooperació público-social.

•

Fer convenis de col·laboració amb diferents entitats per fer xarxa entre entitats del
tercer sector i sindicats.

•

Fer formació per a treballar la sensibilització al lloc de treball sobre com millorar la
mobilitat del territori per posar perspectiva de sostenibilitat.
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Aportacions

recollides

a

través

dels

qüestionaris
1. Eliminar l’exclusió residencial, tant sota la forma de desnonaments com per la
inaccessibilitat d’amplis sectors socials al dret a l’habitatge, garantint l’accés als
subministraments bàsics en un model de ciutat sostenible energèticament.
-

-

Revisió dels actuals impostos lligats a l’habitatge.
Afegir al final del escrit: Facilitant serveis d’acompanyament socioeducatius pel
manteniment de la pròpia llar amb els col·lectius que disposin d’altres dificultats socials
afegides com les persones sense llar, famílies monoparentals i persones refugiades i
nouvingudes.
Substituir la paraula Eliminar per la paraula combatre, eliminar és pot ser massa ambiciós.
Garantir el dret a l’habitatge (inclusió residencial, etc)

2. Millorar i dignificar els barris, lluitant contra l’expulsió residencial de la població de renda
baixa dels seus habitants i amb l’enfortiment de: el teixit associatiu, la cohesió, la
convivència, el capital social, la connectivitat i la creació dels elements de centralitat en els
barris més vulnerables.
-

-

Posar renda baixa i no baixa. Barri de Gràcia.
En els barris més vulnerables, dotant als barris de serveis i recursos que els igualin a la
resta de Barcelona. Tots els veïns de Barcelona som iguals. Tots els barris de Barcelona
som iguals. Barcelona, la ciutat de drets en igualtat.
Urbanització de zones desurbanitzades.
Millora en els sistemes d’informació dels serveis del territori, l’accessibilitat i la eficiència
d’aquets serveis.
Disminuir les desigualtats entre barris: mateixos equipaments públics.
I afegiria al final del text: I desplegant serveis bàsics, socials i comunitaris en els barris que
no en disposen.
Va en referencia a molts barris de l’eix besos com a Baró de Viver , Ciutat Meridiana.
Millorar i dignificar els barris més vulnerables.
Creació dels elements de nova centralitat.
Dignificar els barris per sonar valor als territoris i que aquests no siguin excloents.

3. Garantir la cobertura de les necessitats fonamentals per una vida digna, autònoma i
saludable de totes les persones, en la perspectiva dels drets socials i de l’apoderament
personal i grupal, en especial de les persones vulnerables i en risc d’exclusió.
-

Molt abstracte i genèric. Un objectiu per definició ha d’esser més concret.
Accessibilitat universal i cobertura universal sanitària real.
Prioritzar l’atenció a les persones vulnerables.
També es podria esmentar quines son les necessitats fonamentals.

4. Assegurar l’accessibilitat a tots els serveis de la ciutat, mitjançant: la mobilitat fàcil i
sostenible en condicions d’igualtat per a totes les persones i per tota la ciutat, l’aplicació
dels entorns digitals a les situacions d’aïllament, vulnerabilitat social i de salut, la
implementació progressiva de models de fiscalitat i tarifació social.
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-

Accessibilitat universal.
Ajudes al transport per a persones en l’atur.

5. Fer front a totes les manifestacions de desigualtat i pobresa tradicionals (renda baixa) i
noves (educativa i cultural, vincles socials, digital, energètica entre d’altres) establint plans i
programes integrals en els sectors socials més afectats (feminització de la pobresa, persones
sense llar, segregacions culturals i ètniques, exclusions per la procedència geogràfica,
persones amb discapacitat, persones amb dependències, persones amb dificultats greus per
gaudir de salut mental).
-

-

-

Feminització de la pobresa: No es tracta de la feminitat de la pobresa, sinó de posar de
manifest que la pobresa afecta al 55% de la població femenina.
Molt genèric. Així tal qual està redactat no es podrà assolir mai.
Les noves desigualtats i les noves pobreses????
Pobresa salarial.
Noves estructures i models familiars (famílies monoparentals).
Molt genèrica, caldria especificar les diferents desigualtats, sinó aquestes no es dibuixen i
es perden. A nivell educatiu garantir l’accés a la formació reglada a tots els col·lectius (
garantia juvenil de joves immigrants, per exemple).
Integrar en el redactat a persones grans i a persones que pertanyen al col·lectiu ISTBI,
especialment les persones i més concretament les dones transsexuals i que tenen especial
problemàtica per estar incloses, per accedir a les borses de treball degut a la seva identitat
i/o expressió de gènere. Les dones transsexuals estan excloses del mercat laboral.
Manifestacions de desigualtat vinculades a..... treure el tema de pobresa tradicionals ja
que és molt objectiu i molt genèric o ampli.

6. Igualar les oportunitats en l’educació entre els barris i garantir una atenció socioeducativa
de qualitat en la petita infància 0-6, i en especial 0-3, com a factor decisiu en la prevenció de
les desigualtats socials futures i com a instrument d’igualtat de gènere en l’accés al mercat
de treball.
-

-

Igualar i ampliar línies d’oportunitat a les escoles a determinats barris com el barri de
gracia que forcen el desplaçament dels infants i en canvi no promouen la conciliació
laboral, escolar i familiar.
Creixement de l’educació pública com a element de cohesió social.
Molt important.
Crear polítiques de conciliació familiar (escola-empresa-equipaments-serveis).
Pla educatiu integral.
Desinstitucionalitzar l’educació ( educació extensa a tots els agents educatius ( escolar,
tercer sector, etc perseguint un objectiu comú: drets per als ciutadans, millors condicions
vials i laborals.

7. Assegurar el benestar social de les persones grans, l’apoderament de les seves vides i el
seu protagonisme en el fer ciutat.
-

Models d’atenció i participació de la gent gran en la societat. Diferenciació entre persones
madures i gent gran.
Major control de la situació de les persones grans: salut, economia, soledat.
Perquè solament les persones grans???
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8. Donar més oportunitats per a la igualtat en l’ocupació de qualitat prioritàriament a dones,
joves i persones adultes a partir dels 45 anys i amb discapacitats. Mantenir les capacitats
laborals de les persones en atur de llarga durada.
-

-

-

Establir xarxes de necessitats d’ocupació entre barris que garanteixen la inserció d’aquest
col·lectiu en funció de les seves capacitats i el seu benestar social.
Identificar el sector productiu en el creixement.
Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació de qualitat, prioritàriament
d’aquells més afectats per l’atur com a són les dones, els joves menors de 45 anys i les
persones amb discapacitats o TSM ( trastorns mentals) afavorint el seu manteniment en el
mercat laboral , tot prevenint la pèrdua del lloc de treball i l’exclusió.
Crear ocupació a partir de ninxos identificats per les entitats.
Afavorir l’Economia social i a les empreses d’inserció, com a instrument de generar
igualtat amb les persones d’exclusió.
Aquest punt 8 és molt important!!!!
Aplicar polítiques contra l’ocupació sense contracte legal.
Facilitar la reincorporació després de la maternitat , malaltia de llarga durada, cuida de
familiars.
El redactat actual deixa el pes de la inserció a la persona amb “ mantenir les capacitats
laborals” ja es fan accions per facilitar això però amb donar oportunitats per l’igualat en
l’ocupació no hi ha suficient si no hi ha una acció de llocs de treball protegida o d’inserció
que està solament en mans de l’Administració i de les entitats o empreses de caire social;
per tant proposo “ Donar més oportunitats per a la igualtat en l’ocupació de la qualitat,
amb la creació de llocs de treball amb sensibilització social, prioritàriament a dones i a
joves etc...)”
Afavorir la creació d’una xarxa d’empreses socials ( cooperatives) que permetin oferir
aquestes oportunitats.
Incorporar en el redactat en les prioritats a les dones transsexuals o homes transsexuals.
Donar no, posar en lloc de donar, garantir.
Quins sectors productius volem potenciar?
Autoocupació?
Inserció en el mon laboral?

9. Fer de Barcelona, una ciutat mundial de drets de ciutadania i dels valors de respecte,
convivència i solidaritat: lluitar contra qualsevol tipus d’estigmatització i segregació social, i
donar prioritat a la prevenció de la violència sobre les persones.
-

Treballar amb col·lectius invisibilitats com son les dones immigrades per tal de capacitarlos i ajudar-les a emancipar-se de manera autònoma.
Lliure de violències masclistes i que la ciutat educadora sigui una ciutat transformadora.
Fer un objectiu amb més detall : Violències masclistes, violències a la gent gran, violències
als menors.
Subratllar les tipologies.
Maltractament sexual, infants etc.
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CRITERIS D’ACTUACIÓ TRANSVERSALS:
A. Els criteris sobre justícia de gènere expressats en el Pla per la Justícia de Gènere (20162020).
-

No pot ser un punt afegit sense cap acció. Promoure la transversalitat de manera
objectiva.
No entenc el que vol dir.

B. L’impuls de la governança democràtica i de xarxes: coproducció de serveis, projectes de
treball en xarxes, transversalitat, participació i compromís social de la ciutadania,
desenvolupament comunitari.
-

-

S’haurien d’establir més límits en les línies de la democratització per tal de millorar
l’eficiència i la línia de treball dels diferents àmbits. Desenvolupar un model de
gobernança que facilitat l’agilitat per portar a terme accions concretes.
Introduir altres agents socials: empreses, autònoms, treball col·laboratiu amb objectius
molt clars i que es puguin dur a terme.
Crear una xarxa de l’Acord Ciutadà de perspectiva de gènere , que treballi i abordi a nivell
de ciutat amb totes les entitats , aquesta dimensió.

C. Dotació de valor econòmic i social al treball en relació a les cures, com política de
sostenibilitat de vida.
-

S’hauria de promoure línies d’economies feministes en les que es treballés molt
especialment l’aspecte de les cures a la gent gran, infants però també en l’àmbit laboral.

D. Desenvolupament de l’economia social i solidària i, en especial, a la iniciativa social no
lucrativa.
-

-

Establir una xarxa oberta i participativa més oberta a la col·laboració amb altres àmbits
que no pertanyen plenament al tercer sector. L’objectiu no haurà de ser l’aïllament si no la
coordinació entre les diverses economies.
Que aquest desenvolupament serveixi per determinar les maneres de contractar de
manera especial, vetllant per posar en el centre a les persones i el be comú.
Projectes socials sostenibles econòmicament no dependents de subvencions públiques ni
ajuts privats.
D’acord als criteris solament poso atenció a no malmetre la idea. L’emprenedoria
col·lectiva demana d’un canvi d’estructures mentals en relació al treball.

E. Enfortiment del caràcter inclusiu de l’Ajuntament i dels actors socials del Acord Ciutadà:
qualitat de l’ocupació, clàusules socials, contractació d’entitats de l’economia social en la
gestió externa dels serveis a les persones.
-

Treballar més en ordenances que permetin desenvolupar més centres educatius de totes
les edats, centres cívics, espais per la ciutadania.
Incloure a les empreses socialment responsables.
Millorar la legislació i l’ocupació administrativa de la normativa que afecte a l’economia
social.
Generar projectes socials innovadors i econòmicament sostenibles.
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Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats
socials de Barcelona 2017-2027

Assemblea 2017
Registre aportacions objectius estratègics i els
criteris transversals
CONVIURE A LA CIUTAT

1

Presentació
L’assemblea 2017 ha esdevingut un espai per treballar i debatre l’Estratègia d’inclusió
social i de reducció de les desigualtats de la ciutat, amb les entitats i organitzacions de
l’Acord i molt especialment amb les Xarxes d’acció.
Aquesta Estratègia, serà el nou pla d’inclusió social, que tindrà un horitzó temporal de 10
anys, i que pretén aglutinar les actuacions d’inclusió social de tots els actors de la ciutat i
de totes les àrees municipals que es relacionen amb l’àmbit de la inclusió social.
És per aquest motiu que es va proposar dividir les persones assistents en quatre grups
de treball per tal de:
✓

treballar el plantejament de l'estratègia,

✓

contrastar objectius clau de ciutat,

✓

recollir els temes prioritaris per les xarxes d’acció de l’Acord i

✓

recollir principals accions que es realitzen a la ciutat.

En el present document podem trobar totes les aportacions que van ser recollides al
grup de treball “Conviure a la ciutat”.
Així doncs, la dinàmica de treball va constar d’una primera part per poder treballar els
objectius generals i criteris transversals. Primerament amb un breu recordatori dels
principals objectius estratègics i criteris transversals identificats al document “Cap a la
síntesi estratègica” i després, amb un temps per la reflexió individual per a recollir si
trobaven a faltar algun objectiu o si no estaven d’acord. A més a més, si pensaven que
sobrava algun objectiu o es volia fer alguna modificació als objectius proposats és podia
recollir a través d’un qüestionari.
La segona part de la dinàmica, es va realitzar un “brainstorming” per recollir accions i
objectius més operatius amb un temps per a la reflexió individual per a recollir propostes
d’objectius operatius, concrets en els àmbits relacionats amb el grup de treball i
propostes d’accions a impulsar.
Totes aquestes aportacions van ser recollides i es poden trobar a continuació.

2

Aportacions recollides a les dinàmiques de
grup (aportacions en els papers)
Propostes d’Objectius que falten





•

Si parlem de Benestar Social de les persones grans, caldria fer referencia també a
la infància. Fer una Barcelona inclusiva exigeix mirar la ciutat sota el prisma dels
infants, tenint el compte els seus drets. Cal treball per incorporar-los en tots els
processos com a ciutadans que són, apoderar-los i escoltar-los.

•

Fer front a les diferents violències masclistes

•

Uns serveis socials amb recursos personals i materials per donar resposta a les
necessitats bàsiques (objectius de l’Acord) de les persones.

Propostes d’ objectius operatius
•

Garantir un parc públic suficient de lloguer social

•

Fomentar i potenciar nous models residencials i d’habitatge

•

Cessió per a la gestió d’habitatges d’inclusió a entitats socials

•

Adaptar i flexibilitzar criteris d’accés a habitatges de protecció a les noves
necessitats actuals

•

Prevenció del moving en habitatges des de l’interès econòmic per ocupacions
il·legals i incíviques

•

A través de programes d’Acció Comunitària compartida Ajuntament/Entitats, amb
visió preventiva i acollidora.

•

Implicar a les persones vulnerables en la creació de capital públic i social dels
barris.

•

Potenciar el treball comunitari i en xarxa a tots els barris, identificant aquells on hi
ha desenvolupament més baix d’articulació comunitària.

•

Dignificar, ampliar i mantenir espais públics de convivència: parcs, jardins, places,
zones verdes

•

Garantir no fer ‘guetos’ amb l’acumulació de veïnat amb baixa rendes en
determinades zones.

•

Accessibilitat total a les zones.

•

Promoure salut (mental, consum...) preventiu i proactiu en l’individu i el seu entorn
amb visió comunitat

•

Crear un espai de bones pràctiques i de coneixement col·lectiu sobre l’acció de
garanties.

•

Garantir efectivament la prestació a favor dels infants en situació de pobresa/risc
exclusió, on sigui l’infant cal titular i on les circumstancies familiars no impedeixin
gaudir d’un nivell adequat.

•

Cal un abordatge efectiu respecte a l’atenció a la salut mental de Barcelona
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•

Pedagogia dels coneixement dels drets i deures. Agilitzar els tràmits per poder ser
receptor.

•

Mesures de conciliació

•

Mesures tipus pla d’ocupació però donar suport a la renovació de contractes

•

Fomentar la sensibilització de la societat per aportar una major atenció als sectors
de la població que pateixen desigualtats o exclusió social.

•

Conscienciar a les noves generacions sobre les desigualtats socials per intentar
aconseguir un tracte igualitari i respectuós.

•

Programes per famílies vulnerables

•

Eines de resolució de conflictes, comunicació no violenta per tal de poder fer
possible l’apoderament personal i grupal -> mediació

•

Assegurar l’accessibilitat a tots els serveis de la ciutat en tant a:
▪

Accessibilitat física

▪

Accessibilitat comunicativa

▪

Accessibilitat cognitiva

▪

Accessibilitat segons renda

▪

Accessibilitat en millor informació i simplificar tràmits

•

Crear un banc de projectes d’interès comunitari

•

Estimular alternatives

•

Creació plataforma visibilització de violències ge gènere. Creació i
implementacions formacions de prevenció violències de gènere, dirigida a joves i
creació material pedagògic per infants.

•

Ajudes per a la creació de cooperatives socials. Facilitar la tramitació burocràtica.

•

Garantit que es pot accedir a conèixer nous serveis

•

Definir clàusules socials. Preu no determinat als concursos preu just. Serveis
atenció a les persones que no sigui d’accés mercantilitzat.

•

Definir economia solidaria. L’Ajuntament hauria d’exigir un compromís de
solidaritat real.

•

Crear figures que cerquin persones de manera transversal que visquin amb
exclusió inclús per experiències amb l’administració que han estat frustrades, i que
cal rescatar-les.

•

Definir, crear i generar un model de ciutat que faciliti i posi a disposició del ciutadà
els serveis d’atenció. Accessibilitat als serveis.

•

Fomentar l’acció comunitària com a estratègia d’empoderament de persones i
barris. Assegurar l’accessibilitat de TOTS a tots els serveis de ciutat

•

Establir criteris concrets per garantir el dret a l’accessibilitat de tothom. Posant
especial atenció en el col·lectiu de persones amb diversitat funcional i les seves
famílies.

•

Tenir en compte, no només l’accessibilitat sinó també l’exclusió
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•

Incorporar la figura de professional mediador amb coneixement sobre l’àmbit
concret de la discapacitat intel·lectual com a mesura d’accés a l’administració.

•

Adaptar tota la informació de l’administració dirigida al ciutadà a lectura fàcil.

•

Incorporar la idea d’accessibilitat cognitiva en relació a entorns, processos i
informació.

•

Establir i fomentar espais permanents d’autorepresentació de persones amb
discapacitat intel·lectual davant l’administració

•

Prevenció i detecció d’aquestes manifestacions

•

Desenvolupar una estratègia de ciutat de suport a les famílies cuidadores.

•

Implementar els ajuts públics a les entitats d’acció social directa que treballin en
xarxa posant en comú les seves experteses.

•

Afegir persones que han sortit de la presó o centres de justícia juvenil.

•

Igualar les oportunitats no només per famílies vulnerables sinó per a tothom que
visqui, a través del treball en xarxa.

•

Recursos econòmics i tecnològics suficients per a la inclusió educativa

•

Augmentar els espais familiars i espais de criança com a nuclis de suport i
enfortiment a pares i mares en la cura i educació

•

Intervenció social a les escoles i comunitat educativa

•

Orientació a les famílies: treball integral

•

Promoció projectes de grups i reforç escolar

•

Més escoles bressol gratuïtes per tal que les dones de famílies monoparentals
puguin accedir al món del treball.

•

Preus assequibles de les Escoles Bressol Municipal

•

Desigualtat només entre barris, també dins dels barris

•

Treball amb franja adolescents en formació, lleure, formes d’oci...

•

Reduir dràsticament les desigualtats en els resultats educatius entre els barris amb
millors i mitjans resultats.

•

Posar en pràctica a la ciutat l’obligat compliment del Decret Llei sobre l’ajut a la
dependència, aprovat pel govern Zapatero i no suprimint de la legislació

•

Cohousing com a model de convivència alternatiu. Compartint espais i serveis i
com a alternativa a residències i altres.

•

Enfortir i augmentar en cada barri les aules d’extensió universitària per a gent
gran.

•

Que els serveis per a la gent gran siguin sempre accessibles per persones grans
amb dèficit de visió i audició

•

Afegir: potenciar la coordinació entre xarxes públiques i d’entitats de la ciutat

•

Potenciar projectes de caire intergeneracional

•

Transversalitat.
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•

Garantir que els recursos existents pel col·lectiu de Gent Gran (en tota la seva
diversitat) arribant als seus destinataris i adaptar els canals de comunicació al rang
de població.

•

Creació comunitats educatives intergeneracionals. Vincular residències gent gran
amb escoles i escoles bressol.

•

Garantir un preu màxim taxat de lloguer privat

•

Que hi hagi serveis del SAD municipal que puguin fer préstecs per entitats
d’economia social.

•

Les capacitats no es perden, el bagatge hi és. Per tant, suport emocional respecte
a com fer front a l’atur.

•

Mantenir les possibilitats de reincorporació laboral a col·lectius com: persones
amb malalties de llarga durada, persones que han dedicat temps a la cura...

•

Promoure la convivència com a prevenció de conflictes en els espais públics
compartits i els centres. Aproximar diferents realitats, aproximar a l’altre.

•

Impulsar la difusió i el coneixement social dels drets dels infants, per avançar així
pel que fa a la seva inclusió.

•

Incorporar als infants en els processos decisoris i de construcció de ciutat i donarlos veu i tenir en compte les seves opinions. Garantir sistemes de participació.

•

Facilitar l’accés al treball dels immigrants i refugiats ‘sense papers’ amb un temps
de permanència i adquisició de competències garantides.

•

Promoure una ciutadania activa i compromesa.

•

Promoure espais i programes de participació real.

•

Activar els projectes de treball en suport de la inserció laboral.

•

Coordinar recursos existents i activar projectes de suport, digitals, de relació
activant les xarxes existents.

•

Garantir que els mitjans de comunicació siguin inclusius i que incorporin amb
normalitat la diversitat
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Aportacions

recollides

a

través

dels

qüestionaris
1. Eliminar l’exclusió residencial, tant sota la forma de desnonaments com per la
inaccessibilitat d’amplis sectors socials al dret a l’habitatge, garantint l’accés als
subministraments bàsics en un model de ciutat sostenible energèticament.
-

Que s’entén per inaccessibilitat, en quines situacions???
Afegir actuacions per evitar el monòleg immobiliari.
Garantir també el dret al transport públic i sostenible.
Moving, acompanyament de les persones grans.
....Sostenible energèticament i socialment introduint polítiques que redueixin les
desigualtats territorials del cost de l’habitatge.
Treballant transversalment amb Gencat i Àrea metropolitana.
Garantir un preu màxim taxat de lloguer privat.
Cohausing com a model de convivència alternativa, compartint espais i serveis com
alternativa de residencies i altres.
Fomentar nous models residencials ( per exemple habitatges compartits.
Adoptar els criteris d’accés a les noves necessitats actuals).
Garantir, afavorint models alternatius de convivència, cohoursing, etc. com alternativa a la
residencia.
Garantir preu màxim taxat al lloguer de l’habitatge privat.

2. Millorar i dignificar els barris, lluitant contra l’expulsió residencial de la població de renda
baixa dels seus habitants i amb l’enfortiment de: el teixit associatiu, la cohesió, la
convivència, el capital social, la connectivitat i la creació dels elements de centralitat en els
barris més vulnerables.
-

-

-

Comptar amb les associacions de veïns i facilitar la seva transparència, representativitat i
democràcia als barris.
Que vol dir barri digne?
En aquest sentit afegir que hi ha barris a la perifèria de la ciutat que reben a persones en
situació de risc perquè hi ha pisos que volen atendre a aquestes persones. Cal per tant fer
un treball amb el barri respecte d’aquests pisos, o sia un treball d’acompanyament
d’aquets nous veïns i veïnes. Aniria tot lligat al final d’aquest document.
Afegir: implementar mesures per vetllar processos dels barris, evitant la gentrificació.
L’expulsió residencial potser no té a veure amb l’objectiu 1, en relació a la gentrificació.
L’associacionisme, la cohesió, etc. És necessària per millorar altres problemàtiques
comunitàries.
Prioritzar la inversió pública en els barris més deprimits per a millorar la qualitat del seu
habitat.
Simplificar en la redacció, la causa: El problema de l’encariment dels preus de lloguer i el
descens dels sous; l’enfortiment associatiu és secundari.
Fomentar l’acció comunitària per empoderar les persones i els barris. Fomentar les xarxes
comunitàries: la coresponsabilitat en la millora de les condicions de vida del barri i de la
gent.
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-

La redacció no és molt adequada: L’expulsió residencial està provocada per l’encariment
de l’accés a l’habitatge i per les rendes baixes i la precarietat laboral. L’enfortiment del
teixit associatiu és secundari en aquest sentit.

3. Garantir la cobertura de les necessitats fonamentals per una vida digna, autònoma i
saludable de totes les persones, en la perspectiva dels drets socials i de l’apoderament
personal i grupal, en especial de les persones vulnerables i en risc d’exclusió.
-

-

Afegir dimensió de la CURA
(...) perspectiva dels drets socials, incorporant la coresponsabilitat social de les tasques de
cura com un dret fonamental.
Necessitats fonamentals , explicitar-les.
Prevenció: S’ha d’evitar que noies i nois que poden ser problemàtics es detectin des de
l’institut. S’ha de crear un equip de monitors que els puguin ajudar abans de veure’ls
exclosos i amb vagància pel carrer.
Afegir: afavorir una renda econòmica.
Facilitar ascensors.
Pedagogia de les accions/solucions.
Canviaria aquest punt per : totes les persones per : total la ciutadania com a persona
sostenible de dret.
Famílies, pedagogia, educació, acompanyant les accions.
Salut mental.

4. Assegurar l’accessibilitat a tots els serveis de la ciutat, mitjançant: la mobilitat fàcil i
sostenible en condicions d’igualtat per a totes les persones i per tota la ciutat, l’aplicació
dels entorns digitals a les situacions d’aïllament, vulnerabilitat social i de salut, la
implementació progressiva de models de fiscalitat i tarifació social.
-

-

-

-

Accessibilitat a la informació i entorns de fàcil utilització , especialment pel que té a veure
amb les relacions amb l’Administració, tenint en compte les necessitats de suport i
adaptacions que requereixin les persones.
L’accés a la centralitat és de difícil accés per a fer efectius els drets de la ciutadania i
sobretot per les persones amb discapacitat, no queda suficientment recollida la redacció
del punt 4, la qual cosa redueix el concepte a una dimensió de mobilitat. Es necessari
considerar l’accessibilitat des d’una dimensió més amplia, contemplant la pluralitat de
suports, necessitats, articulant....
Assegurar l’accessibilitat universal i també l’accessibilitat comunicativa.
Assegurar l’accessibilitat universal i la mobilitat fàcil i accessibilitat comunicativa.
Garantir l’accessibilitat a tots els sens de la ciutat, és a dir garantir els mitjans de suport a
la comunicació oral perquè les persones sordes puguin accedir als
Accessibilitat en relació a entorns, processos i informació.
Accessibilitat universal ( sensorial, física i cognitiva)
Accés a l’Administració. Implementar els suports necessaris, les adaptacions i validacions
perquè l’accés a l’Administració no esdevingui també un espai d’exclusió per a persones
amb diversitat funcional i intel·lectual.
Assegurar l’accessibilitat cognitiva a totes , especialment dins dels serveis municipals.
Assegurar l’accessibilitat física, per tots els col·lectius.
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-

-

Gestions més ràpides / automàtiques per fer efectius els drets segons les necessitats (
valoracions de grau, targeta d’acompanyant...9
Aportar acompanyament físic si s’escau ( voluntariat, telèfon, per anar als serveis de salut,
CAP...).
Simplificació dels tràmits, accessibilitat a la informació.
Cal explicitar l’accessibilitat sensorial ( ala comunicació, informació i mobilitat), no
solament física.
Menció especial a l’accessibilitat a serveis d’emergències.
Que es reflecteixi en els serveis socials si us plau.
Cal explicitar amb claredat que l’accessibilitat ha d’esser accessibilitat física ( mobilitat ) i
accessibilitat comunicativa( per discapacitats vinaris, auditius, intel·lectuals, trastorns
mentals). 140.000 persones a la ciutat.
Les emergències sanitàries.

5. Fer front a totes les manifestacions de desigualtat i pobresa tradicionals (renda baixa) i
noves (educativa i cultural, vincles socials, digital, energètica entre d’altres) establint plans i
programes integrals en els sectors socials més afectats (feminització de la pobresa, persones
sense llar, segregacions culturals i ètniques, exclusions per la procedència geogràfica,
persones amb discapacitat, persones amb dependències, persones amb dificultats greus per
gaudir de salut mental).
-

-

I joves en general que representen un alt % d’atur sense cobertura.
Posaria renda baixa i preus alts.
Tenir en compte la pobresa salarial.
Persones transsexuals.
Fer front a les situacions de desigualtat en els sectors més afectats per tal de cercar eines
o productes que eliminin aquestes
desigualtats. Amb un treball conjunt entre
l’administració pública, els recursos privats i les entitats del tercer sector social.
Salut mental, accés obert i proactiu dels serveis a les persones/atenció familiar i d’entorn/
treball comunitari. Prevenció de consums en franges d’edat i zones.
Caldria introduir “ fer front a les causes que generen les manifestacions de desigualtat”....
Persones amb dificultats greus per no gaudir de salut mental.
Dret a tenir cura ( incorporar les cures com a estratègia).

6. Igualar les oportunitats en l’educació entre els barris i garantir una atenció socioeducativa
de qualitat en la petita infància 0-6, i en especial 0-3, com a factor decisiu en la prevenció de
les desigualtats socials futures i com a instrument d’igualtat de gènere en l’accés al mercat
de treball.
-

Incidir a l’ensenyament públic.
L’ensenyament públic. Cal donar èmfasi en la cohesió social.
Afegir: Fer èmfasi en l’educació pública com a instrument de cohesió social.
La igualtat de gènere necessita mesures més específiques.
Incloure els joves i adolescents.
Conscienciar i educar als joves de manera que puguin vetllar o afavorir l’assoliment d’una
Barcelona inclusiva per CAFs, mentories.
E model 0-3 : preu més accessibles.
Consorci amb GENCAT.
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-

Inclusió educativa, tecnologia.
Per als nens i nenes amb discapacitats: augmentar els recursos per l’adaptació curricular,
Tecnologies, formació vetlladors.
Escola inclusiva.

7. Assegurar el benestar social de les persones grans, l’apoderament de les seves vides i el
seu protagonisme en el fer ciutat.
-

I persones amb discapacitat
Diàleg intergeneracional.
Assegurar el benestar social i la participació en la construcció de la ciutat per la seva
saviesa i memòria històrica i experiència. Diàleg intergeneracional.
Afegir: reforçar les formes de participació ( voluntariat), per tal de potenciar la sociabilitat
social (integració).
Foment, programes de voluntariat.
Garantir la igualtat d’oportunitats de la gent gran mes fràgil i amb discapacitats, ràpid i
eminent.
Dinàmiques intergeneracionals
Àpats amb companyies ( xerrades mes dinars mes activitats)
Aules universitàries.
Reconectar a la gent gran aïllada perquè tinguin accés als serveis.
.... Fer ciutat, impulsant polítiques intergeneracionals i generar una cultura de
reconeixement de tota persona jove i gran, en la construcció de la ciutat.
Llei de dependència que es compleixi.
Àpats en companyia (amb activitats).

8. Donar més oportunitats per a la igualtat en l’ocupació de qualitat prioritàriament a dones,
joves i persones adultes a partir dels 45 anys i amb discapacitats. Mantenir les capacitats
laborals de les persones en atur de llarga durada.
-

Afegir: i lluitant contra la bretxa de desigualtat ocupacional pel cicle vital de les dones.
Donar més oportunitats per la igualtat i garantir l’accés en igualtat de condicions a
l’ocupació de qualitat.
Garantir una ocupació de qualitat, posar persones amb discapacitats de totes les edats i
persones amb trastorns de salut mental.
En lloc de donar, posar garantir i també posar persones adultes i les que es troben en
situació d’índex d’atur.
També indicar les persones amb discapacitat no solament les persones de mes de 45
anys.
En lloc de donar més oportunitat, seria garantir més oportunitats.
Després del cercle de formació, buscar les ofertes de feina a les empreses.
Fomentar la formació i requalificació a llarg d’una vida.
Mesures de conciliació, mesures d’ocupació, per exemple de revocació de contractes ( no
6 mesos i 6 mesos...).
Potenciar l’economia social i solidaria en especial suport als col·lectius més vulnerables.
A ser possible en mercat ordinari.
Els discapacitats també poden ser joves i/o adults.
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-

Persones amb discapacitat ( joves, dones o adults) i prioritàriament en el mercat ordinari,
ni tan sols el mercat professional.
Fomentar l’ocupació en col·lectius en risc d’exclusió o que estiguin més allunyats del
mercat laboral. Vetllar per aquesta ocupació i que aquesta sigui de qualitat. Mantenir les
capacitats laborals de les persones en atur de llarga durada.

9. Fer de Barcelona, una ciutat mundial de drets de ciutadania i dels valors de respecte,
convivència i solidaritat: lluitar contra qualsevol tipus d’estigmatització i segregació social, i
donar prioritat a la prevenció de la violència sobre les persones.
-

-

Afegir : i equitat de gènere.
Afegir un objectiu núm. 10 : fer una Barcelona lliure de totes les violències masclistes i
afegir famílies filio-parentals, persones grans, abús sexual, infància....
Fer de Barcelona, una ciutat on es respectin i es puguin exercí els drets humans, lluitant
contra qualsevol tipus d’estigmatització, discriminació, opressió i segregació social,
donant prioritat a la eliminació de qualsevol tipus de violència sobre les persones.
Fer de Barcelona una ciutat lliure de violències i equitat de gènere.
Solidaritat ciutadana.
Ciutat lliure de totes les violències masclistes.(afegir un punt més).
Ciutat educadora en valors i transparència (afegir un punt més).
Prevenció de violències masclistes.
Incloure drets i deures
Convivència en l’espai públic compartit i a dins: comunitat de veïns, centres escolars, etc.
Consciencia des de que som petits/petites.
Aquest punt és un objectiu utòpic ja que abans s’hauria de fer un treball de conscienciació
i de valors. S’ha de treballar l’empatia i la sensibilització.
Valors per la ciutat educadora.
Eradicar les violències masclistes.
Que aquest punt esdevingui el punt número 1 ( canvi de numeració). Fer de Barcelona la
ciutat mundial dels drets de la ciutadania, del foment i de l’educació amb valors de
respecte. Convivència i solidaritat. Lluitar contra qualsevol tipus d’estigmatització i de
segregació social i donar prioritat a la prevenció de la violència.

El desplegament d’aquests objectius generals en objectius operatius, projectes i accions
hauran de mostrar que compleixen els següents CRITERIS D’ACTUACIÓ TRANSVERSALS:
A. Els criteris sobre justícia de gènere expressats en el Pla per la Justícia de Gènere (20162020).
B. L’impuls de la governança democràtica i de xarxes: coproducció de serveis, projectes de
treball en xarxes, transversalitat, participació i compromís social de la ciutadania,
desenvolupament comunitari.
C. Dotació de valor econòmic i social al treball en relació a les cures, com política de
sostenibilitat de vida.
-

Una renda bàsica universal facilitarà aquest i d’altres temes de pobresa.
A nivell genèric és possible si es treballa per un altre i si és un familiar? S’ha de fer una
nòmina? S’ha de cotitzar l’IRPF o IRTP?
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D. Desenvolupament de l’economia social i solidària i, en especial, a la iniciativa social no
lucrativa.
-

Promoció d’aquesta nova economia, incrementant la contractació dels seus serveis, fires,
participació com actors econòmics de primer ordre, monedes socials a territoris.
Buscar suport de formació i assessorament de voluntaris procedents d’empreses
mercantils.
Facilitar el seu creixement i la col·laboració entre iniciatives.

E. Enfortiment del caràcter inclusiu de l’Ajuntament i dels actors socials del Acord Ciutadà:
qualitat de l’ocupació, clàusules socials, contractació d’entitats de l’economia social en la
gestió externa dels serveis a les persones.
-

-

Gestió externa de les persones en la contractació social.
A l’acord ciutadà hi ha molts actors socials.
No limitació a la contractació de la gestió externa dels serveis a les persones, solament a
les entitats de l’economia social, s’hauria de contemplar també a les empreses socialment
responsables.
Per una altre banda, caldria veure com impliquen a més empreses amb polítiques socials a
l’Acord.

Altres:
-

Consell de ciutat: sindicat de llogaters
Gent gran : Aules d’extensió universitària.
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