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PRESENTACIÓ

En un context de transformació social i de dificultats econòmiques com
l’actual, les administracions locals han d’impulsar noves polítiques socials i
encapçalar iniciatives que promoguin la cohesió i la convivència social dels i
les ciutadans/es.
L’Ajuntament de Tarragona ha incrementat en els darrers anys les
actuacions en matèria de polítiques socials, consolidant en la ciutat de
Tarragona serveis d’atenció a la ciutadania de caire universalista per a
respondre a les demandes de la societat actual. Aquest desplegament, si vol
ser efectiu, cal que s’emmarqui en un projecte integrador i transversal.
En aquest sentit, em plau presentar-vos el projecte inicial del Pla
d’Inclusió i de Cohesió Social Tarragona, una iniciativa de l’Institut Municipal de
Serveis Socials (IMSST), amb la col·laboració de Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat.
El PLINCST és un pla de ciutat i es configura com l’instrument
d’ordenació i de direcció estratègica de les accions d’inclusió i de cohesió
social realitzades en el territori.
Avui, les desigualtats socials i els processos d’exclusió s’han diversificat
i arriben a nous sectors de la ciutadania. Per altra banda, la diversitat social i
cultural ens ofereix noves oportunitats de creixement col·lectiu però també
nous reptes per a la convivència. Davant aquesta realitat,

no podem donar

respostes homogènies a situacions heterogènies; hem de complementar la visió
dels serveis socials amb una visió més global, que incorpori altres

àmbits:

l’educació, de salut, d’habitatge, treball...
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Igualment, hem de comptar amb la participació plural d’altres sectors
ciutadania, associacions, grups de recerca, entitats...

que destaquen per la

seva flexibilitat d’acció envers noves situacions.
El Pla d’Inclusió i de Cohesió Social representa, doncs,
manera de fer polítiques socials, vers una cultura de la planificació

una nova
de l’acció

social, que implica abordatges integrals i transversals, des de la proximitat i
amb el protagonisme d’agents i recursos del territori.
Des de L’IMSST

us convidem a participar en la creació d’aquest nou

marc comú d’acció social de la ciutat que serà el PLINCST,

a partir d’uns

principis sòlids de justícia social i amb la voluntat de construir una Tarragona
més inclusiva i cohesionada.

Victòria Pelegrín
Tinenta d’Alcalde Coordinadora de l’Àrea de Serveis a la Persona
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Tarragona aposta per millorar les condicions per a la inclusió i
la cohesió social com a un repte de ciutat.
En els últims anys vivim una transformació social vers a un món més complex
amb una pluralitat d’estils de vida i noves formes de sociabilitat. Trobem una
varietat de pautes d’inserció en les mercats de treball i de l’habitatge; apareixen i
es consoliden nous sistemes de valors i de creences; i hi ha una diversificació de
models familiars i de convivència
Aquests processos ofereixen noves oportunitats vitals als individus i als
grups, perquè amplia les possibilitats de les persones d’expressar la seva
individualitat a través de les diferents formes de vida que tenen al seu abast. A
més, la diversitat social i cultural ens dota de més recursos i noves idees per a
fer front els reptes més imminents.
Ara bé, aquesta major heterogeneïtat social, juntament amb noves dinàmiques
de mercat que tenen un caràcter fortament polaritzador, també genera noves
desigualtats socials. Així, determinades persones i col·lectius no participen o no
són reconeguts en un o més dels espais bàsics d’inclusió social: l’econòmic i de la
renda, el relacional i dels vincles i, finalment, el de ciutadania.
-

Espai econòmic i de la renda: la manca de béns econòmics limita les
possibilitats de les persones d’accedir a determinats serveis i recursos
(alimentació de qualitat, oci, formació, habitatge, etc).

-

Espai relacional: es refereix a la participació en les diferents xarxes
socials (familiars, veïnals, d’amistat, etc). En definitiva, consta dels vincles
que manté la persona amb el seu entorn i que li proporcionen suport
emocional i un lloc dins de la societat (identitat social). A més, les diferents
relacions socials són un recurs indirecte per a l’accés a àmbits bàsics
d’inclusió social (informació sobre una vacant de feina)
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-

Espai ciutadania: fa referència a la dimensió política i implica la capacitat
de les persones d’accedir de forma real als drets socials bàsics (educació i
salut de qualitat, sistema de pensions, serveis socials, participació en les
decisions públiques, etc).

Figura 1. Eixos de la inclusió social

Font: Plans Locals d’Inclusió Social. Guia Metodològica. Diputació de Barcelona , 2007

Tanmateix, tot i que hi ha dinàmiques generals d’exclusió social que van més
enllà de les polítiques locals, les desigualtats socials prenen formes específiques en
cada lloc; per tant, som conscients que podem incidir-ne des de l’àmbit local. De
fet, l’exclusió social es troba emmarcada en una xarxa d’agents que adopten
decisions, a partir de les quals poden emergir, bé processos d’inclusió i de cohesió
social, bé processos d’exclusió i de fractura social.
En aquest context de canvi social, Tarragona aposta per generar processos
d’inclusió i de vertebració social, a partir d’uns valors comuns de justícia social
i de convivència, i

des de l’acció conjunta de molts agents i recursos: de les

mateixes persones vulnerables, de la ciutadania, dels agents professionals, dels
agents institucionals, des dels recursos que disposem i, especialment, de les
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sinèrgies positives que es creen a partir de la posada en comú de les nostres
visions i accions.

La complexitat del fenomen de l’exclusió social, així com la
reorientación de les politiques des dels diferents nivells
d’administració conflueixen en la necessitat d’actuar segons unes
noves lògiques polítiques que afrontin els reptes que planteja la
societat actual.

L’Ajuntament de Tarragona impulsa un Pla Local d’Inclusió i
Cohesió Social en el marc europeu de lluita contra l’exclusió
social i la pobresa.
Amb el PLINCST, Tarragona s’incorpora plenament en un procés més ampli de
lluita contra l’exclusió i la fractura social, que té el seu origen en la declaració de
Lisboa, realitzada pel Consell Europeu a l’any 2000, que estableix la inclusió social
com una prioritat fonamental.
En aquest sentit, L’Agenda

Social

Europea

estableix un objectius

consensuats de reducció de la pobresa, així com l’avaluació de les accions
realitzades. El tema de la inclusió social com prioritat de govern es fonamenta
políticament en el “model social europeu”: el progrés econòmic ha d’anar
acompanyat de la millora en la qualitat de vida de la seva població, en el marc d’una
societat on totes les persones i els diferents grups socials participen de forma
activa. “
La projecció del marc europeu en l’àmbit estatal es tradueix en el “V Plan

Nacional de Inclusión Social 2008-2010”, on s’inclouen una sèrie de mesures per
atendre les necessitats i problemes de la població que es situa al voltant del llindar
de la pobresa relativa, és a dir, pretén tenir també una incidència en els grups
vulnerables, i no només dels grups socials tradicionalment exclosos.
En aquests moments, el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la

7

Generalitat lidera un procés de treball conjunt amb la resta d’administracions i les
entitats d’iniciativa social per a configurar els objectius i les accions que es duran
a terme en els propers anys. Així, es preveu que aquesta primavera estigui enllestit
el II Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Catalunya. El pla inclourà la despesa
econòmica associada a cada acció pactada i suposarà un compromís ferm de les
diferents institucions.

La intervenció social des de l’àmbit local
L’any 2003, la Comissió Europea va establir la dimensió territorial (regional i
local) com un component bàsic de l’Agenda Social Europea. Partia del principi de la
proximitat per a incorporar la perspectiva d’inclusió en el conjunt de polítiques
locals i de serveis municipals. A més, remarcava que el coneixement de les
necessitats i demandes del territori facilita les iniciatives de treball cooperatiu,
interadministratiu i intersectorial.
En el cas de Tarragona, treballar per la inclusió social posa de manifest la
decisió política de voler conèixer els nous processos d’exclusió i de fragmentació
social que es donen a la nostra ciutat. Es decideix incidir directament en aquests
processos i s’endega un procés pel qual els diferents actors del municipi acorden
actuar conjuntament en el territori. El resultat final ha de ser un model
consensuat de ciutat inclusiva i cohesionada, on s’explicitin els compromisos
adoptats per cada actor.
D’aquesta manera Tarragona comença a treballar per aquest model de ciutat
com ja ho estan fent altres municipis propers com Reus, Constantí, El Vendrell,
Valls i Salou, Manresa, Santa Coloma, i així fins a 32 municipis en tot el territori
català.
Pensem i establim de manera participativa el model social de ciutat que
desitgem i, seguidament, fem un pas endavant tot buscant la fòrmula
adient per concretar-la fer-la operativa i començar a treballar-hi.

8

Per què inclusió i cohesió social: nous conceptes per copsar
noves complexitats

La inclusió social
En les societats complexes actuals, les noves situacions de necessitat social
no es poden associar únicament amb la manca de recursos econòmics (“pobresa”).
L’exclusió social es tracta d’un estat on convergeixen diferents situacions de
necessitat, originades en diferents àmbits socials de participació.
A continuació, mostrem un esquema amb els principals àmbits a través dels
quals es poden desencadenar processos d’exclusió social. Així mateix, hi podem
observar alguns dels factors que impedeixen la participació real en cada àmbit.

Figura 2: Principals àmbits en què s’expressa l’exclusió social

Laboral

Econòmic

(estar a l’atur o en
treballs precaris.)

(pobresa
monetària o
accés insuficient
a les fonts de
renda)

Polític /
Ciutadà
(no accés a drets
socials o drets
polítics bàsics)

Formatiu

EXCLUSIÓ SOCIAL

(analfabetisme,
baix nivell
formatiu)
accès NT, Tic’s)

Relacional

(inexistència o
afebliment de la
xarxa familiar,
amics, veïns,
discriminació…)

Residencial
(no accés a un
habitatge, viure
en un entorn
degradat)

Sociosanitari
(discapacitat o
dependència,
addiccions o
malalties
estigmatitzants)

Font: Plans Locals d’Inclusió Social. Guia Metodològica. Diputació de Barcelona , 2007

9

Aquesta definició ens permet

copsar l’exclusió social com el resultat d’un

procés multidimensional i dinàmic. La falta de participació en un àmbit genera
dificultats en altres aspectes de la vida social, de forma que es constitueix un
cercle viciós d’exclusió social.
Així doncs, les persones amb una discapacitat tenen més possibilitats de tenir
condicions laborals precàries; igualment, hi ha una clara interrelació dels ingressos
econòmics baixos, viure en condicions d’infrahabitabilitat i tenir problemes de
salut. En definitiva, les intervencions per a la inclusió social necessiten d’un
abordatge integral, on es s’actua sobre els diferents desavantatges que afecten a
les persones.
Per altre banda, si volem millorar la nostra comprensió del fenomen de
l’exclusió social, també hem d’introduir els següents eixos de desigualtat: el
sexe, l’edat, l’origen i la classe social. La situació de la persona al llarg del seu
cicle vital, ser home o dona o pertànyer a determinats grups socials determina, en
bona mesura, la qualitat de la seva participació en els àmbits de treball,
residencial, de salut, educatiu, etc.
Per exemple, una dona o un jove tenen moltes possibilitats de tenir una
feina precària; les persones immigrades sovint pateixen manca de drets socials i
polítics;

el nivell d’estudis dels progenitors –indicador de classe social- és un

factor decisiu en les possibilitats que tenen els/les fills/es d’assolir uns nivells
mínims de formació.
No obstant, malgrat que l’acumulació de desavantatges socials tendeix a donarse en certs col·lectius socials i grups d’edat, els canvis socials i econòmics han
configurat una societat on el risc d’exclusió social tendeix

a

“democratitzar-

se”. L’espai de vulnerabilitat social s’amplia i cada vegada més persones - que fins
al moment han viscut amb un cert benestar- veuen com perden qualitat de vida o,
almenys, la veuen en perill.
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En l’actualitat, doncs, emergeixen les famílies monoparentals, moltes amb
ingressos baixos i dificultats de compaginar vida laboral i familiar; els “joves”
tenen dificultats de portar a terme un projecte d’emancipació, a causa dels preus
dels habitatges en un context de precarietat laboral; augmenten de forma
dramàtica els aturats de llarga durada majors de 45 anys, que ja no tenen els
coneixements i habilitats que requereix el nou mercat laboral; una part important
de la gent gran té dificultats de mobilitat i viu en llars de difícil adaptació, una
situació que s’agreuja quan també pateixen aïllament social.
Finalment, cal afegir que les situacions d’exclusió social tendeixen a
concentrar-se en determinats barris, on conflueixen desigualtats en diversos
àmbits (salut, habitatge, relacional, educatius, treball i econòmic). Així doncs, les
desigualtats socials també es tradueixen en desequilibris territorials, en disposar
de possibilitats d’inclusió desiguals segons el lloc de residència.

La cohesió social
Les desigualtats socials provoquen que en determinats llocs s’accentuïn
dinàmiques de fractura social i de manca d’identificació amb la comunitat, que es
tradueixen en problemes de convivència i d’aïllament social. Resulta essencial,
doncs, incorporar la perspectiva de la cohesió social.
La cohesió social representa la perspectiva comunitària de la inclusió social.
Articula la diversitat dels membres d’una comunitat entre si (ciutat, poble, barri...)
a través

de diferents formes (bon veïnatge, suport i reconeixement social,

intercanvis, xarxes socials, associacionisme, compartir projectes..., etc).
Aquesta perspectiva també incorpora el vincle de la ciutadania amb el
territori, des de la identificació i el sentiment de pertinença, de “formar part
de...”, molt important davant de les amenaces de fractura social.
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El fenomen de la cohesió social s’aborda des de diferents vessants:
-

cobrir les necessitats bàsiques de feina, salut, habitatge, ingressos,
educació i oci

-

les relacions, els intercanvis i les xarxes entre els individus i les
comunitats,

que

constitueixen

recursos

d’ajuda

mútua,

de

suport,

d’informació, de confiança (“relacions socials actives”)
-

la seguretat, la falta de por i la tolerància (“relacions socials passives”)

-

el sentiment de pertinença a la ciutat o a l’entorn, basat en la força de les
experiències, de les identitats i dels valors compartits per les persones,
des de la pluralitat i diversitat.

-

la percepció de justícia o paritat d’accés a les diferents oportunitats vitals
en les esferes material, relacional i política.
En definitiva, apostar per la cohesió social és incorporar el “capital social”

com un potent recurs que posseeix la comunitat per enfrontar-se a la mateixa
exclusió social, des de la pròpia capacitat organitzativa dels/les ciutadans/es.

La inclusió i la cohesió social són processos
multidimensionals i dinàmics, que hem d’abordar de forma
integral: cal actuar en els diferents àmbits d’inclusió (salut,
feina, habitatge, etc), juntament amb els eixos fonamentals
de la desigualtat (gènere, edat, origen social i classe social)
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Quin benefici suposa desenvolupar un Pla Local d’Inclusió i
Cohesió Social a Tarragona?

Aquest projecte estratègic, juntament amb altres plans de ciutat ja existents,
forma part del repte de Tarragona de conformar model de ciutat més integral.
Un model de ciutat que faci possible un creixement equilibrat i que tingui cura de
la millora de la qualitat de vida de les persones que hi viuen: una ciutat inclusiva i
cohesionada.
Des de la dimensió local, la realitat social i econòmica esdevé cada vegada més
complexa

i multidimensional, amb múltiples escales i competències. Suposa

enfrontar noves i molt diverses realitats amb altres mirades, amb altres
instruments. Per tant, s’imposa una nova manera d’abordar les situacions existents
i d’incidir en les noves realitats.
L’instrument per fer això possible és el Pla Local (PLICST), entès com el marc
que dóna sentit, coherència i direcció estratègica des d’on treballar i cercar
solucions plegats, cadascun des del seu lloc o des del seu paper, donant una
mateixa direcció a les diverses accions d’inclusió i cohesió social.
Una eina accessible que permeti una detecció de les situacions de
vulnerabilitat, una planificació integral de les actuacions, i un abordatge de forma
participativa

i transversal, considerant les singularitats del diferents barris de

Tarragona.
L’oportunitat de donar respostes a aquesta complexitat, repensar en noves
maneres de fer, noves estratègies per abordar les noves realitats suposa:
-

Estratègies globals, a partir de la integralitat i la transversalitat de
les actuacions.

-

Intervencions preventives orientades a les causes de l’exclusió i la
fractura social
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-

Treballar amb una perspectiva comunitària i participativa, mitjançant la
col·laboració dels agents (públics, privats i ciutadania).

-

El treball des de la proximitat, atenent a la complexitat del territori.

-

Col·laboració de les persones i dels col·lectius vulnerables.

-

Promoure pràctiques d’inclusió innovadores.

Tabla 1. La nova lògica de les polítiques socials

POLÍTIQUES TRADICIONALS
Enfocament estàtic
Focalització en el conjunt d’individus
en situació de precarietat
Enfocament en les necessitats
individuals
Focalització en l’individu i la llar

NOVES LÓGIQUES POLÍTIQUES
Enfocament dinàmic
Focalització en els processos d’entrada
i sortida respecte la situació de
precarietat
Perspectiva comunitària
Èmfasi en les dimensions comunitàries i
territorials de l’exclusió (barris,
comunitats...)

Polítiques homogeneïtzadores

Polítiques sensibles a la diversitat

Solucions per cobrir necessitats que
es consideren homogènies i
indiferenciades.

Respostes adaptades a situacions
territorialment i socialment molt
heterogènies.
Promoció de l’autonomia

Assistencialisme
Polítiques exclusivament destinades a
amortir els efectes de la precarietat

Centrades en elements de renda
Enfocament exclusiu en la pobresa
monetària
Enfocament reactiu
Oferta de serveis com a reacció a
canvis en l’entorn – a l’aparició de
nous problemes o necessitats
expressades

Incorporació de polítiques destinades a
promoure el desenvolupament autònom,
evitant la dependència de les
administracions
Enfocament multidimensional
Consideració de les diverses
dimensions en què opera l’exclusió
(educatives, sanitàries…)
Enfocament proactiu (estratègic)
Polítiques anticipatives i orientades a
la transformació estratègica de
l’entorn en el mig i llarg termini
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Enfocament orientat a les
conseqüències
Atenció centrada en les necessitats
individuals del moment de les
persones en situació de risc
Especialització i segmentació de
responsabilitats públiques
Fragmentació rígida de
responsabilitats entre
administracions i departaments
Rígida separació públic – privat
Monopoli de la formulació de
polítiques per part de les
institucions; escassa cooperació
público-privada

Enfocament orientat a les causes
Atenció a les causes o factors
generadors de l’exclusió social

Transversalitat i coordinació
multinivell
Coordinació entre nivells
administratius i entre departaments
Coresponsabilitat i participació
Espais de participació i negociació
compartida entre administracions,
agents privats i teixit associatiu

Font: Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Catalunya, Dept. d’Acció Social i Ciutadania.

El quadre anterior compara els trets característics de les antigues maneres
de fer política amb el tipus de govern relacional (governança) que requereixen les
societats actuals, essencial per a incidir de manera efectiva en els processos
actuals d’exclusió i de fractura social.

Generar condicions per a la inclusió i cohesió de les
persones, des de la proximitat i atenent a la complexitat
del territori, amb una perspectiva comunitària on
participen els diversos agents (públics, privats i
ciutadania).
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Què es vol fer des del PLICST: voluntats, principis, i eixos
estratègics.
Les voluntats són l’horitzó on volem arribar. Els principis són els criteris amb
que aplicarem aquestes voluntats. I els eixos estratègics corresponen als objectius
generals sobre els que es vol actuar.

Les voluntats
Amb l’objectiu d’enfortir i innovar les polítiques socials municipals pel que fa la
inclusió i cohesió social, des de l’IMSST es pretén realitzar una actuació integral
per al conjunt de les persones de Tarragona. Això suposa tenir en compte tant
les diferències territorials que hi poden haver com el fet que les persones han de
sentir-se incloses a la societat al llarg de tot el seu cicle vital, independentment
del seu origen, sexe i ideologia.
Cal posar valor al que ja s’està fent, donar visibilitat i centralitat a totes
aquelles iniciatives, accions estratègies que des dels diferents agents (polítics,
tècnics i professionals, ciutadania o altres...)

s’estan portant a terme per

erradicar les situacions de vulnerabilitat i /o promoure la inclusió i la cohesió
socials. Per tant, cal articular (agents i recursos), operativitzar i complementar.
Existeix un compromís per promoure el treball en xarxa, i aconseguir la
màxima participació possible i diàleg social, mitjançant la cooperació i coordinació.
Finalment, resulta essencial el reconeixement polític i pressupostari de la
importància d’allò que s’està portant a terme a la ciutat per tal d’enfrontar tota la
complexitat de la vulnerabilitat i promoure la cohesió social.

Els principis
Els principis que fonamenten les accions realitzades en el marc del PLINCST
són:
 Consensuar per a Tarragona un model de ciutat inclusiva i on s’aposti per la
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cohesió social i econòmica.
 Abordar la inclusió social superant el marc estricte dels serveis socials per
tal de que la perspectiva de la inclusió i la cohesió social estigui present en
qualsevol política municipal que es dugui a terme. Promoure la incorporació
de diferents departaments en actuacions integrals i transversals.
 Treballar des de l’àmbit local des de la governança, en reconèixer la capacitat
d’incidència de la ciutadania en el desenvolupament del territori i en la
recerca de solucions; apropant-la a la pressa de decisions des de la seva
autonomia i coresponsabilitat.
 Contemplar la singularitat i especificitat dels diferents barris i territoris de
Tarragona i adequar les accions a diferents realitats, en el marc d’un
projecte de ciutat.
 Construir una eina de treball comú en la que els diferents agents puguin
aportar la seva visió,

i, a més, generar els instruments per ordenar i

facilitar la transferència de coneixements que permetin una millor
adaptació a la realitat.
 Sumar amb altres actuacions transversals ja existents o potencials a la
ciutat (no duplicar).

Eixos estratègics
Les accions del PLINCST s’emmarca en tres grans eixos estratègics.
a)

Afeblir els factors generadors d’exclusió i de vulnerabilitat social,
incidint en els diferents àmbits d’inclusió social (educació, salut, habitatge,
treball, etc)

b)

Promoure l’autonomia de les persones i dels col·lectius socials més
desfavorits (gent gran, immigrats, joves, etc), en facilitar la seva entrada
en les diferents esferes socials de participació.

c)

Promoure la cohesió social a partir del sentiment de pertinença a una
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ciutat amb uns objectius i unes aspiracions comunes, on es comparteixen un
conjunt de valors i de codis de conducte que permeten unes relacions
socials fluïdes.

Amb qui es vol portar a terme el PLICST a Tarragona
L’aposta política a Tarragona parteix d’un projecte liderat per l’IMSST com a
ens que treballa des de la proximitat les actuacions d’intervenció social amb les
persones.
Aquest lideratge es vol que sigui compartit, començant pels propis serveis de
l’IMSST, des de la participació de tots els agents que porten a terme projectes
propis o compartits, tant des d’àrees o departaments municipals, d’altres
institucions públiques, d’entitats d’experts i professionals, de comerços i
empreses, des dels tarragonins i tarragonines com a ciutadania i des de les seves
entitats i associacions, o a títol individual... tots aquells i aquelles que puguin incidir
i anar fomentant graus d’inclusió, equitat i cohesió social.

Figura 3. Xarxa d'actors per a la inclusió social

Font: Plans locals d’inclusió. Guia metodològica. Diputació de Barcelona. 2007
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Com mostra el gràfic anterior, cada eix representa un grup diferent d’agents,
amb les seves pròpies dimensions, però articulats i incorporant de manera
transversal els principis d’inclusió i cohesió socials.
Per tant, cadascú, des de la seva tasca i funció, té la possibilitat d’estar
generant condicions inclusives i integradores.
Com es vol desenvolupar el PLICST: elements per estructurar aquest procés
L’estructura organitzativa inicial del PLICST compta amb un nucli organitzador
de partida i amb dos grans eixos estratègics, al voltant dels quals s’articulen els
agents i els recursos (existents o que es vagin generant per a les finalitat d’aquest
Pla).
El nucli organitzador inicial és l’Oficina Tècnica del PLINCST, format per dues
persones, que ja han començat a treballar per anar posant les bases d’un procés
col·lectiu

que defineixi i implementi aquest Pla. L’equip tècnic

l’organització del procés i articularà la

facilitarà

construcció col·lectiva d’aquest Pla,

desenvolupant les següents funcions:
-

Conèixer els principals processos d’exclusió fractura social de la ciutat, així
com quins són els col·lectius més vulnerables.

-

Analitzar les intervencions dels diferents agents socials, amb l’objectiu de
detectar buits, encavalcaments, dèficits de coordinació i formes més
eficients d’actuar (inclou l’elaboració d’un mapa de recursos de la ciutat).

-

Posar les bases del treball en xarxa, i generar complicitats per anar traçant i
revisant les diferents línies i mecanismes de coordinació possibles entre
entitats i institucions.

-

Assessorar als diferents serveis sobre temes d’inclusió i cohesió social.

-

Facilitar i impulsar la generació i circulació de coneixement i informació
pertinent, a l’abast dels agents que formaran part de les diferents xarxes i
de la resta de la ciutadania.
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-

Sensibilitzar la ciutadania en la importància d’assolir una ciutat inclusiva i
cohesionada.

Com a eixos vertebradors, es desplega un Observatori Social de l’exclusió i la
vulnerabilitat i una Xarxa social per a la inclusió i cohesió social, com a instruments
estratègics operatius, amb la finalitat de respondre a les noves dificultats socials,
ara molt més complexes i multidimensionals.
La voluntat des del PLINCST és que aquest dos eixos treballin “en procés i
interacció”, cadascun a dos nivells: detecció, recull i transferència d’informació i,
al mateix temps, que aquesta informació serveixi per als diferents espais de
treball conjunt.
Per aquest motiu, des dels primers passos es té en compte aquest marc
estratègic de desenvolupament en procés, on l’observatori i la xarxa es
retroalimenten mútuament.
Des de bon començament, les petites o grans accions que es facin (de
coneixement, informatives, de contactes, d’articulació, de treball conjunt...) ja
aniran orientades a generar moviments cap a la inclusió.

Observatori social de l’exclusió i la vulnerabilitat
La proposta inicial és que sigui un instrument operatiu, per detectar (el què hi
ha, quina és la situació...) i generar coneixement sobre l’exclusió i la vulnerabilitat
a Tarragona. A tal efecte, el propòsit de partida és anar construint de manera
col·lectiva instruments de coneixement útils per als diferents agents que s’aniran
incorporant, com ara: mapa de vulnerabilitat (temes i perfils de persones i
col·lectius); mapa de recursos per a la inclusió social, que estiguin ja sent
utilitzats o des de l’oportunitat d’innovar o d’incorporar-se de nous; i mapa
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relacional per donar visibilitat i valor a tots els agents que en qualsevol grau
estiguin vinculats a aquest procés o vulguin participar-hi des de qualsevol format.
Però, des de l’Observatori social també es planteja un propòsit més de procés i
relacional, el qual passa per ser també un espai de construcció col·lectiva i de
generació i transferència de coneixement, d’anàlisi, d’intercanvi i d’avaluació;
que permeti impulsar les estratègies i línees d’actuació necessàries per avançar
cap als objectius inclusius i cohesionadors del PLICST, des de diferents visions i
disciplines (perspectiva integral i transversal)
Per tant, l’Observatori es consolidarà al llarg d’aquest procés com un espai de
recollida i anàlisi de la informació (tant l’objectiva, com la que és fruit de
valoracions i percepcions). Però, a la vegada, serà un eix articulador dels
diferents espais de treball amb incidència en processos d’inclusió i cohesió
socials, on participaran els diversos agents de la ciutat.

Xarxa d’agents per a la inclusió i cohesió socials
Una vegada es pugui establir la situació de partida, la proposta és avançar
consolidant espais de treball conjunt i de col·laboració entre diferents agents i
iniciatives; determinar col·lectivament com seria possible anar introduint aspectes
d’inclusió i de cohesió socials en les actuacions ja programades i/o establertes.
Com ja s’ha avançat en l’anterior apartat (“amb qui...”), el PLINCST proposa com
a mètode avançar en capacitat organitzativa dels diversos agents de la ciutat, des
d’una lògica transversal, de xarxa relacional dels diferents agents i de les
diferents iniciatives que s’estan portant a terme en clau d’inclusió i cohesió social.
I a partir d’aquí, juntament amb els elements de coneixement de la realitat que es
recullin, donar suport a espais de treball conjunt ja existents, o bé construir de
nous, des de la necessitat que es detecti per a una cobertura més eficaç.
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Figura 5: El diagnòstic per a la inclusió social: procés i producte.

Font: Plans Locals d’Inclusió Social. Guia Metodològica. Diputació de Barcelona , 2007
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Des d’aquí, en aquest moment, pensem que el disseny s’ha d’anar construint de
forma col·lectiva, amb els agents abans descrits, conforme el procés avanci. Per
tant, plantegem, en aquesta fase inicial, elements per començar a organitzar-se i
treballar, des d’espais d’anàlisi i reflexió sobre el fet i l’estat de l’exclusió i
vulnerabilitat a Tarragona, amb l’ànim de reforçar allò que hi ha a la ciutat o
complementar-lo:
a)

Espais generadors de coneixement de caràcter exploratori (entrevistes
en profunditat, entrevistes grupals, grups de discussió...).

b)

Grups motors i impulsors.

c)

Comissions d’anàlisi i recerca.

d)

Grups de treball per iniciatives, temes o àmbits.

e)

Fonts d’informació ja existents o de noves (fonts estadístiques,
estudis, informes, memòries de les múltiples actuacions, etc....).

f)

Espais virtuals (direcció de correu electrònic, web, fòrums, newsletter,
blocs...).

La proposta de base des d’aquest document és que cada agent amb incidència o
que estigui motivat o amb interès sobre aquest procés pugui trobar el seu espai o
dinàmica per poder aportar i/o prendre iniciatives, que es pugui incorporar a la
Xarxa d’agents per a afavorir la inclusió i la cohesió socials.
Figura 6: Xarxa transversal d’agents per a la inclusió i la cohesió social

Àmbit

Àmbit

Laboral

Econòmic

Àmbit

Àmbit

INCLUSIÓ SOCIAL

Polític /
Ciutadà

Formatiu

Àmbit

Àmbit

Àmbit

Relacional

Residencial

Social i
sanitari

Font: “Guia dels PLINCS de la Diputació de Barcelona” (IGOP – 2007)
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Estratègia comunicativa
El procés tindrà elements de comunicació per transmetre les accions que es
porten a terme perquè en qualsevol moment persones o agents interessats puguin
adreçar-se a l’oficina tècnica (OT).
Les eines seran les següents.


El Pla adopta una imatge pròpia amb la que pot ser fàcilment reconegut,
mitjançant un logotip i unes formes de presentació d’acord amb la imatge de
l’Ajuntament.



Futura pàgina web on estarà tota la informació del procés i els diferents
productes elaborats al llarg del pla, per tal de que sigui accessible a tota la
població.



Dinamitzar les eines TIC (Tecnologies de la informació i de la comunicació).
S’està tramitant la creació d’un grup propi de Tarragona, d’accés privat, per
la dinamització del pla, dintre de la plataforma e-Catalunya, de per tal de
poder treballar en equip, exposar, informar-se, relacionar-se amb altres
companys; accedir als continguts generats per les persones i/o grups de
forma immediata i generar continguts propis; gestionar la informació de
forma més eficient; ampliar la xarxa de contactes personals dins i fora del
propi grup de treball; detectar tendències, establir consensos i consolidar
i/o iniciar projectes.



Com a primer resultat del procés s’elaborarà un primer document
esborrany de diagnosi social en el qual es mostrarà la situació actual de la
ciutat en termes d’inclusió i vulnerabilitat social. La seva presentació està
previst tenir-la en l’últim trimestre del 2010.
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Cronograma; fases per al procés del PLICST a desenvolupar entre els diversos
agents i espais / territoris a Tarragona.
La previsió de portar a terme aquest procés s’inicia ara amb una
trajectòria de consolidació de 4 anys. El treball més intensiu de posar les bases,
tant teòriques com de relació entre els diversos agents serà aquest any. La resta
del temps, serà d’avançar en nivells d’informació i de consolidar espais de treball
conjunt en projectes i iniciatives que es decideixin des dels mateix procés del
PLICST
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Pla local d’inclusió i cohesió socials - Tarragona

any1
Fase
1r
Trim.

elements
previs

any1

any1
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3r
Trim.
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2n Trim.

diagnosi de la
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social
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Treball
d’incorporació:
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d’informació +
d’agents

Jornada
participativa
presentació
1r esborrany
diagnosi social

Observatori
social: avanços
Xarxa d’agents
ampliac. bases

Treball
consolidació

consolidació

Jorn. Visions futur
per a la inclusió social

Inici i desplegament de l’Oficina Tècnica del PLICST: facilitar instruments i articular agents/iniciat. per al procés de cons trucció
Prèvies, contactes, ordenació de la informació, treb. IMSST
Acord inicial procés.
Anàlisi documentació.
Construcció acords i
complicitats bàsiques.

Mapa d’agents clau
per la inclus. i cohes.
socials
Inici instrum./espais
del procés.
Inici Aval. Procés

comunicació
treball previs

Presentació PLINCST +
contactació). Fase detecc.
diagnosi exploratòria
(entrev. + contactació).
Espais de treball conjunt.
Treball d’articulació /
diagnosi: / inclus. i cohes.
social
Mapes / constr.: de
recursos i agents +
relacional + de
vulnerabilitat

dinamització i

Continuació:
Fase detecc. diagnosi
exploratòria
Espais de treball conjunt
Treball d’articulació /
diagnosi: / inclus. i
cohes. social
Mapa de recursos i
agents.
Mapa relacional.
Mapa de vulnerabilitat

inici + consolidac. grups / espais - ciutat PLICST
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participació.
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Document definitiu;
diagnosi social + Lin.
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informat.
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Retorn primers resultats (1r esborrany)
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Actualització i devolució
informació.
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Conclusions, a partir d’aquí....

Us invitem a participar en aquest procés que vol reunir diverses voluntats i
visions que ens permetran:

Conèixer la nostra ciutat en clau d’exclusió i vulnerabilitat.
Sumar les accions de tots per poder afrontar
d’aquesta exclusió.

les causes

Promoure col·lectivament propostes i actuacions per afavorir
condicions per a la inclusió i cohesió social a Tarragona.

Per saber més

Publicacions varies


2010 : año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social
Marc d’actuació. Ministerio de Sanidad y Política Social

2009



Cuaderno Europeo -6.- Políticas de inclusión activa en el plano local.
Fundación Luis Vives. Madrid.
Politiques Locals d’Inclusio Social i Tercer Sector. Josep Maria Pascual
Esteve. Coordinador Associacio AERYC (America-Europa de Regions i
Ciutats)
La estrategia europea de inclusión social y el plan nacional de acción
para la inclusión social del Reino de España (PNAin2008-2010).
Ministerio de Sanidad y Política Social
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials (DOGC, aprovada pel
Parlament 3/10/2007)
Cuaderno Europeo -4.- Poniendo en práctica la estrategia europea
para la inclusión social: del plano europeo al plano local. Fundación Luis
Vives. Madrid.
“Planes de Inclusión Social del Estado Espanyol” – Fundación Luis Vives.
Madrid.
“Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social”. Dpt. Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya.
“IV Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social en el Reino de
Espanya 2006 – 2008”. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2009












2009

2008

2007
2007

2007
2006
2006
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“La transversalidad como impulsora de mejoras en la Administración
Pública”. Mora, Ramón, Moret, Lluïsa, Ezpeleta, Tomás. Edit. del Serbal
“Anàlisis de los factores de exclusión social” Dir.: Joan Subirats – IGOP.
Edit. Fundación BBVA.
“Participación y desarrollo comunitario en medio urbano”.
Coordinadores: Joel Martí, Jordi Pascual y Óscar Rebollo. Col.
Construyendo Ciudadanía. Editorial Iepala / Cimas. Madrid.
“Comunidad y cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria”.
Marco Marchioni. Editorial Esala Popular. Madrid.
“Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat espanyola i
europea. Joan Subirats (Director) i altres. Fundació La Caixa, Estudis
Socials vol 16
“Planificación social y organización de la comunidad. Alternativas
avanzadas a la crisis”. Marco Marchioni. Editorial Popular. Madrid
“Després de Newton. O com fer realitat la transformació de
l’administració pública” (La transversalitat) Margarida Camprubí. Edicions
del Serbal. Barcelona.
“Las formas elementales de la pobreza”. Serge Paugan. Alianza
Editorial.
“Estratifcaión social y desigualdad”. Harold R. Kerbo. Editrial Mc
GrawHill.

2006
2005
2005

2004
2004

2002
2001

2007
1999

Articles varis











“Exclusión social: contextos para un concepto”. Cabrera Cabrera, Pedro
José. Prof. Universidad de Comillas de Madrid. Revista de Treball Social,
nº 180
“Políticas urbanas de inclusión socio-espacial. El caso de Barcelona”.
Ponència de Ismael Blanco en el X Cong. Internc. sobre Reforma del
Estado y la Administración pública. Santiago de Chile. Ed. Virtual TOP.
“Categorias sociales y persones en situación de exclusión. Una
aproximación desde el País Vasco”. Esther Raya Diez, Dpt. Sociologia.
Universidad del País Vasco. Rev. “Cuaderno de Relaciones Laborales”, vol.
23, nº 2
“Evaluación de las políticas sociales”. Joan Subirats. Rev. Ekonomiaz. Nº
60 3r trim.
Organización y desarrollo de la Comunidad. La intervención comunitaria
en las nuevas condiciones sociales”. Marco Marchioni. Article.
Fuerteventura.
“Consideraciones en torno al concepto de exclusión social”, Marco

2007

2005

2005

2005
2001

2000
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Fabré, Miguel, prof. Dpt. de Psicologia y Sociologia de Universidad de
Zaragoza. Rev. “Acciones e Investigaciones Sociales” nº 11
Pàgines web


Ajuntament de Tarragona

www.ajtarragona.es



Institut Municipal de Serveis Socials

www.ajtarragona.es/lajunta
ment/.../IMSST



PLINCST – Oficina Tècnica



Pla d’Inclusió social de Manresa

www. manresainclusió.cat



Pla local per la Inclsuió social

www.grame.net



Institut d’Estadística de Catalunya

www.idescat.net



Generalitat de Catalunya

www.gencat.cat



Pla Local D’Inclusió social de Reus

www. reus.cat



Objetivos de desarrollo del Milenio

www.un.org/spanish/millenn
iumgoals/index.html



Pla Inclusió social de Constantí

www. constanti.altanet.org



Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en el Estado Español (EAPN)
Fundación Luis Vives

www.eapn.es



www.fundacionluisvives.org
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Amb la col·laboració de:
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