PLANS LOCALS D’I N C L USIÓ I COHESIÓ SOCIAL

Els governs locals compten amb l’element de la proximitat com a oportunitat per
incorporar i desenvolupar estratègies d’inclusió i cohesió social en les polítiques locals i
els serveis que ja presta.
El reconeixement del rol que juguen els governs locals i el nou marc de les noves
legislacions1 vinculades a la promoció del benestar personal i comunitari, representen
un repte per endegar un procés racionalitzat de coordinació de les polítiques de
protecció social en el seu sentit més ampli (serveis socials, habitatge, sanitat, etc.) en
el marc d’una estratègia global de ciutat per a una societat mes cohesionada i amb
majors quotes de benestar.
És necessari, però, tenir presents els límits que pot tenir un pla d’inclusió i cohesió
social;

davant

l’oportunitat

de generar

coresponsabilitat i participació en la

implementació d’un instrument d’aquestes característiques, també trobarem els límits
de caire competencial i pressupostari, és a dir, les actuacions que necessiten el suport
material i/o econòmic dels governs supramunicipals.
PER UN ENFOCAMENT DINÀMIC, UNA ESTRATÈGIA PROACTIVA
Hi ha tres grans elements que caracteritzen l’exclusió social: la multidimensionalitat, les
arrels estructurals i el caràcter dinàmic i processal. Aquestes dimensions de l’exclusió
social, requereixen una disminució de les accions assistencials/reactives i la promoció
de les polítiques anticipatives i orientades a la transformació estratègica de l’entorn a
mig i llarg termini.
Un enfocament orientat a les causes també requereix la millora del coneixement que
tenim al voltant de com es manifesta l’exclusió i la inclusió social (en un temps i espai
determinats) a la ciutat, i de quins processos hi ha d’entrada i de sortida a les situacions
de precarietat.

1
Llei 12/2007, de serveis socials i Llei 39/2006, de la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, principalment.

PER QUÈ IMPULSAR UN PLA LOCAL D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL?
Tenint en compte que l’emergència de les noves problemàtiques exigeix enfortir i
innovar les polítiques socials, i que els governs, especialment els locals, tenen una gran
responsabilitat per emprendre accions destinades a prevenir els processos de fractura
social i a enfortir vincles d’integració, un Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS) ha
de suposar una oportunitat per enfortir i innovar les polítiques socials formulades des
de l’Ajuntament, amb una perspectiva de governança. L’acció concertada en l’àmbit de
la inclusió ha de comptar amb agents de diversos àmbits i diferents graus de vinculació
al territori (barri, districte, ciutat).
El foment i l’impuls d’estratègies d’inclusió i cohesió social amb una perspectiva global i
preventiva i amb un enfocament dinàmic i orientat als factors generadors de l’exclusió
social contribuirà a la promoció d’una aproximació col·lectiva als problemes comuns i a
l’exercici compartit de responsabilitats. D’aquesta manera, cal que el pla d’acció del
PLICS impulsi el treball per estratègies preventives, compartides i delimitades en el
temps, amb uns objectius ben definits i consensuats per tal d’optimitizar els recursos i
racionalitzar el procés d’implementació.
Aquest treball en xarxa i/o relacional i de coresponsabilitat dels actors/es en el repte de
la inclusió, genera consciència i un imaginari d’abordatge col·lectiu del fenomen. La
implicació en aquest repte evita la fragmentació de les problemàtiques (tradicionalment
les persones amb certes problemàtiques socials, de salut, etc. i/o els seus familiars
eren les persones amb una major implicació en la lluita dels seus interessos) i fomenta
l’imaginari d’abordatge col·lectiu, reforçant la idea que totes i tots tenim la responsabilitat
de millorar les oportunitats de totes les persones.
Cal, doncs, la construcció d’un compromís per a la inclusió i la cohesió, tenint en
compte que:
- L’Ajuntament, la iniciativa social, la iniciativa mercantil i altres administracions
publiques s’han de comprometre a compartir recursos, informació, treball i
coneixements, així com a participar en les estructures d’anàlisi i participació del PLICS
de Sant Boi i en la cogestió dels seus eixos estratègics.
- L’Ajuntament de Sant Boi, pel seu lideratge, s’ha de comprometre a impulsar el PLICS i
a consolidar-ne les línies estratègiques.

L’OFICINA TÈCNICA DEL PLICS DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Descripció.
El Govern de la Generalitat explicita el seu compromís en la lluita contra l’exclusió social
i a favor d’una societat més cohesionada, a través del Pla per a la Inclusió i la Cohesió
Social a Catalunya 2006-2009.
Sant Boi de Llobregat és un dels municipis seleccionats per la Generalitat de Catalunya
per impulsar un PLICS. L’Ajuntament de Sant Boi, el setembre de 2006 va signar un
conveni de col·laboració amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya per al desenvolupament d’aquest Pla. A l’octubre de 2006 es
va posar en marxa l’Oficina Tècnica del PLICS de Sant Boi de Llobregat.
L’Oficina Tècnica del PLICS de Sant Boi Llobregat depèn orgànicament de la Unitat
d’Atenció Social Comunitària i Benestar, del Servei de Benestar Personal i Comunitari i
de l’Àrea de Benestar i Ciutadania.
Finalitat.
L’Oficina Tècnica té la finalitat de coordinar les línies de treball i les estratègies
necessàries per a l’impuls i la implementació del PLICS a la ciutat de Sant Boi, amb
l’objectiu de promoure l’alineació estratègica dels i les agents del territori en els objectius
globals d’inclusió i cohesió social que es defineixin en el Pla.
Resum

L’àmbit local és l’espai adequat, per la seva proximitat, on identificar i interpretar el
context en què emergeixen les necessitats de la ciutadania. Els governs locals tenen el
repte i la responsabilitat d’impulsar polítiques i pràctiques d’inclusió i cohesió social amb
la participació de la ciutadania, els i les professionals, els sindicats, les empreses i els
altres agents socials del territori.
Aquest escenari ens dóna l’oportunitat de definir un procés continu d’estudi,
implementació i actuació conjunta en la lluita contra l’exclusió social i l’aposta per un
municipi més inclusiu amb la coresponsabilitat de totes i tots.

