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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 “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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