Pla d’Inclusió Social
de Barcelona 2012-2015

Com podem contribuir
a reduir les desigualtats?

BCN

Si comparteixes aquest mateix objectiu et pots adherir
com a entitat a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
o col·laborar amb alguna de les 500 entitats adherides.

Informa’t i actua:
www.bcn.cat/barcelonainclusiva

bcn.cat/
qualitatdevida

facebook.com/Bcn.cat
twitter.com/Barcelona_cat

Barcelona, la casa que vull

Què és la inclusió social?
És la capacitat que té una societat per assegurar que totes les
persones tinguin les oportunitats i els recursos necessaris
per participar de manera plena en la vida econòmica, social i
política, permetent-los millorar els seus estàndards de vida i
el seu benestar.

Què és el Pla d’Inclusió Social?
És el full de ruta de la ciutat per els propers 3 anys, que té com
a finalitat lluitar contra els factors d’exclusió i fer de Barcelona
una ciutat més cohesionada socialment.
Un pla de ciutat, integral i transversal, basat en una estratègia
compartida amb la societat civil per reduir desigualtats i
activar la ciutadania.

Quines són les finalitats del Pla?
è Millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones
è Reduir les desigualtats socials
è Aconseguir la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de
la vida social i col·lectiva
En definitiva, fer de Barcelona una ciutat més inclusiva.

Quin és el valor de treballar
conjuntament?
Compartir estratègies i responsabilitats per respondre entre
tots als reptes d’inclusió social de la ciutat.

Com s’aconseguirà?
El Pla desplega un total de 88 objectius i 192 actuacions,
desglossats en quatre línies estratègiques:
Potenciar que tota l’administració municipal treballi per la
inclusió social.
Impulsar actuacions des de totes les àrees de l’Ajuntament.
Donar prioritat des dels serveis municipals que miren pel
benestar de les persones als serveis socials bàsics, a l’ajuda
alimentària, a la infància en risc i a les persones vulnerables i
en situació de pobresa, entre d’altres.
Compartir l’estratègia amb la societat civil i la ciutadania per
donar una resposta més àmplia a les necessitats socials de
les persones.

