
DEFINICIÓ DEL PLA D’ACCIÓ  

  

Model. 

Sant Boi de Llobregat aposta per un model local d’inclusió i cohesió social que fomenta 

les polítiques preventives, comunitàries, protectores i proactives de caràcter universal, 

encaminades a incrementar les condicions d’igualtat i de drets, la promoció de 

l’autonomia de les persones, l’atenció a les dependències, la construcció de xarxes de 

vida comunitària (xarxes familiars i d’acció social), la governança relacional i l’impuls 

per un dinamisme econòmic sostenible d’impacte social. 

 

Principis rectors I valors. 

Els principis rectors i els valors són les  bases i els fonaments sobre els quals s’orienta 

la definició del PLICS de Sant Boi de Llobregat.  

 

Els principis rectors són: 

 

Visió global des de l’àmbit local 

Estratègia global i preventiva: actuar d’una manera integrada en l’atenció als col·lectius 

en situació de risc i al mateix temps prevenir els factors generadors d’exclusió a partir 

d’un treball conjunt amb totes les actores i els actors socials. Cal que aquesta 

estratègia global, des de l’àmbit local, doni resposta a les situacions i dinàmiques 

pròpies i diferenciades de cada territori. 

 

Coresponsabili tat en les polítiques d’inclusió i  governança 

Els factors d’exclusió social són dinàmics i els processos d’inclusió i exclusió social 

afecten múltiples dimensions i àmbits del desenvolupament humà. Aquesta complexitat 

requereix un abordatge político-tècnic integral i transversal on s’estableixin estratègies 

municipals i locals d’inclusió i cohesió social en els diferents àmbits (econòmic, laboral, 

ocupació, educatiu, sociosanitari, habitatge i entorn urbà, convivència i ciutadania) amb 

l’objectiu d’involucrar tot el sistema en la responsabilitat de les dinàmiques d’inclusió i 

cohesió social a la ciutat. 

 

Sostenibilitat social 

El Pla ha de propiciar eines, recursos i oportunitats per a tècnics/ques municipals, 

locals i ciutadania (formació, espais de debat i diàleg, mecanismes de consulta, etc.), 

per a la introducció de les perspectives d’inclusió i cohesió social (comunitària, 

d’accessibilitat universal, d’igualtat de gènere, etc.) en les accions municipals i locals 

presents i futures. 

 



Visibili tat 

El Pla té la responsabilitat de visualitzar, sensibilitzar i difondre les causes i les 

conseqüències de l’exclusió social i les bones pràctiques i polítiques per a la inclusió i la 

cohesió social a la ciutat. 

 

Flexibili tat i  dinamisme 

El Pla ha de preveure, adaptar-se i tenir capacitat de gestió davant del dinamisme de 

les noves demandes heterogènies i canviants, els perfils d’exclusió social i els reptes 

socials en general. Alhora, ha de ser flexible i amb capacitat d’obertura en relació a 

noves incorporacions d’agents municipals i locals clau. 

 

Par ticipació i  perspectiva comunitària 

La projecció del repte per a la inclusió i la cohesió social a la ciutat ens ha de permetre 

definir nous espais de coresponsabilitat, de negociació  i de treball comú entre les 

diferents administracions, teixit associatiu i ciutadania. En aquest sentit, s’imposa la 

necessitat, d’una banda, d’implementar actuacions que vagin més enllà de l’atenció i la 

participació individual (per tant, d’impacte en els entorns i contextos socials de les 

comunitats) i, de l’altra, a fomentar els mecanismes necessaris perquè, individualment i 

comunitàriament, els ciutadans i les ciutadanes en situació de risc social i la ciutadania 

de Sant Boi, en general, puguin expressar les seves demandes i propostes en termes 

de benestar, inclusió i justícia social. 

 

Els valors són: 

- Apoderament i  autonomia personal: incorporar el valor de 

l’apoderament i de l’autonomia personal per tal que siguin els mateixos 

col·lectius i les persones, els i les protagonistes de la seva inserció.  

- AAccessibilitat i  disseny universal: accessibilitat i disseny universal són 

dos valors bàsics per facilitar la participació plena de les persones, 

l’accessibilitat universal permetrà als ciutadans i a les ciutadanes amb 

necessitats diverses, la utilització d’entorns, productes i serveis en 

condicions de seguretat, comoditat i igualtat de possibilitats. 



- IIgualtat de possibili tats1: implica continuar treballant per la no 

discriminació per raons de gènere, edat i/o procedència, estatus 

socieconòmic, principalment, i de la promoció de mesures intermèdies i/o 

accions positives que ajudin a les persones, especialment aquelles que es 

troben en situació d’una major vulnerabilitat social, a accedir als mitjans i als 

serveis amb igualtat,  independentment de la seva realitat, i/o context en què 

es troben. 

- IIgualtat de gènere: suposa la promoció de la participació igualitària de 

les dones i els homes en totes les dimensions i/o esferes bàsiques de la 

vida de les persones: econòmica, política, social, presa de decisions i en els 

diferents àmbits: ocupació, educació, salut, etc. 

- CCoresponsabili tat i justícia social: les situacions justes són 

necessàries per tal que les persones puguin desenvolupar al màxim les 

seves capacitats i oportunitats. La justícia social és necessària tant per al 

desenvolupament de les persones com el dels territoris. 

 

 

Finali tat. 

 

El PLICS de Sant Boi de Llobregat ha de contribuir a promoure la garantia d’oportunitats, 

d’espais i processos d’inclusió social dels ciutadans i les ciutadanes, desactivant i 

prevenint factors i processos d’exclusió social, amb la implicació i el treball conjunt de 

les i els agents del territori. 

 

El PLICS ha de servir per sumar esforços per part de l’Ajuntament, entitats, altres 

administracions i la ciutadania en general, en la lluita contra les desigualtats socials i en 

el foment de la inclusió i la cohesió social a la ciutat. 
 

 

Objectius generals2. 

 

- Debilitar els factors generadors de processos d’exclusió, tot fonamentant i 

assegurant ll’aautonomia de les persones.  

- Actuar d’una manera iintegral i integrada en l’atenció als col·lectius en 

situació de risc. 

                                                
1  Parlem d’igualtat de possibilitats, referint-nos a la igualtat d’oportunitats, posant l’accent precisament en el fet que per assolir 
una plena igualtat d’oportunitats cal propiciar que hi hagi una major equitat en les possibilitats d’integració en els diferents 
àmbits i en l’accés als mitjans i/o serveis. 
2  D’acord amb l’estratègia europea de lluita contra l’exclusió i amb el compromís del govern de la Generalitat de Catalunya en 
el repte de la inclusió social i el benestar de les persones, el Pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2006-2009 
concreta aquests objectius per plantejar i actuar sobre les problemàtiques socials. 



- Adequar totes les accions a les ddiverses reali tats ter r i torials, i articular 

comunitàriament el conjunt d’actuacions i mesures. 

- Desenvolupar ppolítiques innovadores i proactives per a la inclusió, 

d’acord amb l’emergència de les nnoves problemàtiques que exigeixen 

enfortir les polítiques socials dotant-les d’un sentit eestratègic.  

- SSensibilitzar , generar i transferir cconeixement sobre el fenomen de 

l’eexclusió social i les pràctiques polítiques per a la iinclusió social. 

- Apostar per aactuacions transversals que superin el marc estricte dels 

serveis socials. 

- Treballar en  xarxa, garantint la més àmplia participació i el diàleg social. 

 



Eixos i  l ínies estra tègiques 

 

EIX 1: SANT BOI, UNA CIUTAT COMPROMESA AMB LA 

INCLUSIÓ I  LA COHESIÓ SOCIAL 

 

 

Aquest eix visibilitza les diferents línies estratègiques que l’Ajuntament, en col·laboració 

amb el conjunt d’agents del territori, ha de desenvolupar per fer efectiu el compromís de 

ciutat amb la inclusió de les persones i la cohesió social i territorial. 

 

1.1 L’estudi, l’anàlisi i  el coneixement sobre situacions i  processos 

d’exclusió i  inclusió social a la ciutat 

 

1.2 El diàleg i la re flexió conjunta al voltant de la inclusió i la cohesió 

social a la ciutat 

 

1.3 La visibili tat dels efectes de l’exclusió i  de les bones pràctiques en 

inclusió i  cohesió social a la ciutat 

 

1.4  Les estructures de seguiment i  de par ticipació del Pla 

 

1.5 El finançament i la quali tat dels serveis, projectes i actuacions 

d’inclusió i  cohesió social 

 

 



EIX 2: SANT BOI, UNA CIUTAT QUE APOSTA PER LA GARANTIA 

DE LES OPORTUNITATS D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE LES 

PERSONES 

 

Aquest segon eix posa l’accent a dotar d’individualitat les persones, amb l’objectiu de 

capacitar-les (empowerment) i fomentar-ne les igualtats de condicions en l’accés als 

mitjans i als recursos. Promoure, doncs, la inclusió dels ciutadans i les ciutadanes, amb 

la seva participació activa en els processos d’inserció, fomentant l’accés a processos 

d’aprenentatge i de desenvolupament de les seves capacitats, de la seva autonomia 

personal. Preveu que el desenvolupament de les capacitats haurà d’anar acompanyat 

de la implementació d’actuacions integrades a les persones i a les seves famílies en el 

marc dels seus entorns econòmics, relacionals, residencials i sociolaborals. 

 

L’eix engloba un conjunt de línies estratègiques vinculades al desenvolupament de les 

dimensions més bàsiques del benestar de la ciutadania i als seus drets i deures. 

 

2.1L’acció contra  la pobresa, la protecció social econòmica i  el cicle vital  

 

2.2La promoció de l’atenció social i  sanitàr ia de grups en situació de 

vulnerabili tat i /o r isc social 

 

2.3  Educació, formació i  capacitació,  espais per a  l’equitat i  la cohesió 

social 

 

2.4L'accés a l 'habitatge, la dimensió bàsica d'autonomia i  dels processos 

d'inclusió social 

 

2.5L'ocupació i la inserció, les eines fonamentals per al desenvolupament 

humà i la cohesió social 

 

2.6L’eradicació de la violència en els espais públics i privats, una 

responsabili tat de to ts i  totes 

 

 



EIX 3: SANT BOI, UNA CIUTAT AMB PARTICIPACIÓ PLENA, 

COHESIONADA SOCIALMENT I TERRITORIALMENT 

 

La construcció participativa de plans i programes de ciutat, la implicació del teixit 

associatiu en el repte de la inclusió, la posada en marxa de plans comunitaris, etc., són 

elements que vertebren socialment i territorialment, cívicament i solidàriament la ciutat. 

 

La cohesió social, vinculada a la dimensió relacional, implica continuar treballant en el 

disseny d’entorns, productes i serveis amb criteris d’accessibilitat universal per tal de 

fomentar la plena participació de totes les persones, en igualtat de condicions. Un 

municipi amb cohesió social i benestar fomentarà, en major grau, la participació social 

dels seus ciutadans i ciutadanes.  

 

 

3.1 Cap a uns entorns,  productes i  serveis dissenyats per  a to thom 

 

3.2 Promoció esportiva, cultural i  del lleure, identi tat  i  cohesió social 

 

3.3 Par ticipació, comunitat i  inclusió social: les xarxes ciutadanes i  

d'acció social 

 

 



EIX 4: SANT BOI, UNA VILA HOSPITALÀRIA AMB PROJECCIÓ DE 

FUTUR 

 

Sant Boi vol esdevenir un referent nacional i europeu en l’àmbit de la salut en general i 

especialment en la salut mental comunitària, tant pel que fa a l’atenció, a la investigació 

com a la docència. Aquest eix parteix del reconeixement de Sant Boi com a vila 

hospitalària i projecta, a través de les línies estratègiques, dues de les oportunitats i 

potencialitats d’inclusió social a la ciutat en l’àmbit de la salut, d’una banda, la promoció 

de la salut mental comunitària, i de l’altra, la prevenció i la intervenció comunitària de les 

dependències. 

L’eix posa l’accent en el foment de la inserció comunitària (participació de la persona en 

el seu entorn general) i apunta la necessitat de desenvolupar les actuacions en aquest 

àmbit amb perspectiva comunitària, és a dir, amb la participació de la ciutadania, dels i 

les professionals municipals i locals, dels i les altres agents del territori amb la finalitat 

de vehicular les accions de promoció de la salut amb les necessitats reals 

sociosanitàries dels ciutadans i les ciutadanes i/o les seves famílies. 

 

4.1Promoció de la salut mental comunitària 

 

4.2Prevenció, atenció i  intervenció comunitària de les dependències 
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