PRESEN TA C IÓ TÈ C N I CA
El document que a continuació us presentem, és el resultat del conjunt d’aportacions i
reflexions generades en el marc dels processos de recerca i participació per a la
definició del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Sant Boi de Llobregat (PLICS),
impulsats per l’Ajuntament de Sant Boi i liderats per la Regidoria de Benestar i
Ciutadania.
A Sant Boi de Llobregat al llarg del temps s’han dissenyat diferents actuacions per a la
inclusió social de la ciutadania. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, les entitats
socials/empresarials i les altres administracions que treballen en el territori han impulsat
plans i programes, equipaments i serveis que han ajudat a reduir la vulnerabilitat social
d’alguns col·lectius, el desequilibri entre territoris i les desigualtats socials que es
manifesten en diferents àmbits (salut, treball, educació, habitatge, etc.).
Amb la realització del treball de camp i l’anàlisi documental sobre la base dels
diagnòstics dels nou programes municipals transversals aprovats pel Ple municipal i
altres elements estratègics de programació, com per exemple l’Agenda 21, el Pla local
d’habitatge 2007-2011, etc., s’ha pogut constatar que malgrat que el municipi no
disposava d’un pla d’inclusió social, totes aquestes actuacions i bones pràctiques
realitzades han ajudat a la promoció d’estratègies i línies de treball que afavoreixen un
treball preventiu, integral i proactiu davant del fenomen de l’exclusió social.
Així doncs, el procediment de definició del PLICS tenia un doble objectiu, per una banda,
visibilitzar el treball ja realitzat i, per altra, copsar quines mancances o buits hi trobàvem
des d’una perspectiva global d’inclusió i cohesió social. En definitiva, aproximar-nos al
coneixement en clau d’inclusió i cohesió social al municipi. L’informe realitzat ens ha
d’ajudar a fer una lectura del nivell d’inclusivitat a la ciutat, copsar un mapa de relacions
desenvolupades en un marc de treball transversal, territorial i en xarxa, i identificar els i
les agents implicats/des en el repte de la inclusió des d’una perspectiva de governança
relacional.
Des de l’octubre de 2006, s’han desenvolupat diferents sessions de treball tècniques
presencials i en línia (a través de la weblog T’INCLOUS?), tallers d’inclusió i cohesió
social adreçats a l’equip de govern, grups de discussió dels col·lectius en situació de
vulnerabilitat social i un projecte de bústies inclusives de foment de la participació
ciutadana en la definició del Pla.

Amb aquest procés s’ha pretès establir un consens polític i social el més ampli possible
per tal de materialitzar un compromís ferm per la inclusió i cohesió social a la ciutat.
El document s’estructura en tres grans blocs, una introducció als plans locals d’inclusió
i cohesió social com a instruments d’innovació estratègica en l’àmbit local, un informe
d’inclusió i cohesió social, on s’han estudiat i analitzat els factors d’exclusió de major
impacte al municipi, i finalment, un pla d’acció, on es defineixen les estratègies i
actuacions municipals i locals per avançar cap a un municipi més inclusiu i cohesionat
socialment.

