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El PLIS és fruit d’un procés de dos
anys de treball on hi ha pres part
més de 200 persones.

OBSERVATORI PER LA INCLUSIÓ
Aquest ens vetllarà pel compliment
dels objectius i el desplegament
de les accions del PLIS.

POLÍTIQUES SOCIALS

El PLIS incorpora 142 accions d’inclusió
i de millora de la qualitat de vida a la ciutat
Afrontar que prop del 30% de la població de Montcada i Reixac viu sota el llindar
de la pobresa, pal·liar l’impacte de la pobresa infantil, actuar davant les necessitats
d’habitatge dels col·lectius més vulnerables i davant les dificultats d’accés al mercat
laboral de les persones més grans de 45 anys són exemples dels reptes que es fixa el
Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) 2018-2021. El document dona una visió estratègica
per combatre l’exclusió i ordena els projectes a desenvolupar.
De les 142 actuacions incorporades al PLIS, 67 corresponen a nous projectes i la
resta, a accions que ja estan en procés de desenvolupament; d’altres, incorporen
millores i també se n’hi ha exclòs aquelles que no estaven donant els resultats esperats. Per al bienni 2018-2019, l’Ajuntament destinarà un total de 80.000 euros
al desplegament del PLIS, xifra a la qual s’ha de sumar el pressupost que dedicarà

Els 8 àmbits d’actuació
ECONÒMIC b 10 accions, com ara...
Pacte de ciutat contra la pobresa
RESPON A...			
La renda familiar bruta disponible a
Montcada i Reixac és menor que la
de la mitjana de la demarcació de
Barcelona.
PERFIL VULNERABLE
Famílies sense recursos per cobrir
necessitats bàsiques.

Targeta per a l’accés a serveis
i equipaments culturals, esportius
i de lleure
RESPON A...
Una major desigualtat implica una
menor cohesió social.
PERFIL VULNERABLE
Famílies sense recursos econòmics
mínims i amb pocs recursos personals
i relacionals.

Millora dels plans d’ocupació,
capacitadors i generadors
d’itineraris personals
RESPON A...
Creix l’atur de llarga durada, sobretot
en dones, majors de 45 anys i persones amb estudis primaris.
PERFIL VULNERABLE
Joves i persones majors de 45 anys
amb manca de formació, sense expectatives ni oportunitats de futur.
Accions de formació laboral
per a persones migrades
RESPON A...
La procedència és un eix de desigualtat i es materialitza en menors contractes a persones estrangeres.

FORMATIU b 23 accions, com ara...

Projecte d’acompanyament
a famílies nouvingudes
RESPON A...
Les dificultats en l’homologació de
les formacions d’origen de persones

Les dades que aporta la diagnosi i el mapa de vulnerabilitat previs al pla d’acció del PLIS
han estat elaborades per personal municipal i agents del tercer sector.

LABORAL b 11 accions, com ara...

Prestar ajuts per cobrir necessitats
en despesa farmacèutica
RESPON A...
La manca de recursos afecta les necessitats bàsiques personals.
PERFIL VULNERABLE
Famílies sense recursos i emmalaltides.

Crear i millorar els projectes de
reforç, orientació i suport per evitar
l’absentisme i l’abandonament
educatiu prematur
RESPON A...
No assolir un nivell bàsic de competències bàsiques suposa una situació
de desavantatge per la inserció laboral
i redueix la inclusió social.
PERFIL VULNERABLE
Joves en situació de pobresa, famílies
amb pocs recursos econòmics, personals, relacionals i de criança.

cada departament implicat en el projecte a les accions a les quals s’ha compromès.
Dividits en 8 àmbits, els objectius del PLIS pretenen millorar la capacitat econòmica
de les persones més vulnerables per resoldre necessitats vitals bàsiques; afavorir la
inserció i la formació laboral i les competències professionals; enfortir les estratègies
comunitàries; afavorir el creixement de les persones al llarg de la vida i donar resposta
a la diversitat. El document també pretén donar suport i acompanyament en les transicions educatives; promoure la salut i la vida social des del punt de vista de l’autonomia
personal; fer accions preventives en l’àmbit de la discapacitat i la dependència; promoure polítiques d’habitatge social i de millora de l’espai públic; promoure la dimensió
personal, familiar i social; capacitat les persones en habilitats relacionals i donar valor a
la participació i la comunitat com a eix vertebrador de la vida a la ciutat.

PERFIL VULNERABLE
Persones nouvingudes, especialment
les que no tenen xarxa familiar i de
suport.
Conèixer l’activitat econòmica
del municipi i establir línies de
col·laboració públiques i privades
per a una millora de l’ocupació
i de la formació, de més qualitat
i inclusiva
RESPON A...
La manca de formació adequada a les
demandes del mercat de treball.
PERFIL VULNERABLE
Persones amb manca de formació.

SOCIOSANITARI b 29 accions, com ara...
immigrades suposa un entrebanc en
la seva nova vida.
PERFIL VULNERABLE
Famílies nouvingudes.
Mantenir el projecte Magnet
a l’institut La Ribera, innovador
i de qualitat, que implica tota
la comunitat educativa
RESPON A...
El poc valor que sovint s’atorga a la
formació des de l’àmbit social i familiar
i els missatges negatius i estereotipats
sobre alguns centres educatius.
PERFIL VULNERABLE
Famílies amb pocs recursos personals, relacionals i de criança.

Joves agents de salut
RESPON A...
Consum abusiu, com a factor d’exclusió, de substàncies en els adolescents
i joves i les conductes de risc associades a aquest consum. Preocupa
també l’alta exposició a les pantalles.
PERFIL VULNERABLE
Joves que fan un consum abusiu de
drogues.
Programes d’inserció laboral
per a persones amb discapacitats
RESPON A...
Les persones amb discapacitat tenen
major dificultat per accedir al món
laboral.
PERFIL VULNERABLE
Persones amb discapacitat.

Activitats de sensibilització
en situacions de trastorns mentals
RESPON A...
El patiment emocional i psicològic
genera moltes situacions d’exclusió i
de manca de participació social.
PERFIL VULNERABLE
Persones amb dificultats de salut
mental i emocional.
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QUÈ TÉ EL PLIS?

b 8 eixos d’acció estratègica
b 43 objectius
b 142 accions d’inclusió
b 67 nous projectes

QUI HI PARTICIPA?

b 4 àrees municipals
b 13 regidories
b 32 serveis d’atenció a les persones
b 14 entitats socials

RESIDENCIAL b 20 accions, com ara...

RELACIONAL b 19 accions, com ara...

Alberg mancomunat per a persones
sense habitatge
RESPON A...
El ‘sensellarisme’ és l’efecte més greu
de l’exclusió residencial, perquè es
creuen la manca de recursos econòmics amb la dificultat d’accés al món
laboral, els dèficits relacionals i possibles problemes d’addiccions.
PERFIL VULNERABLE
Persones/famílies sense recursos mínims per a les necessitats bàsiques.

Horts socials inclusius
RESPON A...
Potenciar les xarxes personals i comunitàries per disposar d’espais de relació saludables, minimitzant possibles
situacions d’aïllament social i solitud.
PERFIL VULNERABLE
Persones soles i mancades de xarxa
social i familiar de suport, gent gran
amb dificultats de salut mental.

Comissió per abordar la problemàtica
dels assentaments
RESPON A...
Proliferació de persones que viuen en
el que es denomina infrahabitatge,
sense el mínim necessari.

PERFIL VULNERABLE
Persones/famílies sense recursos mínims per a les necessitats bàsiques.
Negociar amb grans tenidors
per posar habitatges en ús social
RESPON A...
Les dificultats econòmiques per a
accedir al règim de lloguer ordinari,
l’escassa oferta de vivenda social de
què disposa l’Ajuntament i la gran
quantitat de pisos buits que hi ha al
municipi.
PERFIL VULNERABLE
Persones/famílies sense recursos
econòmics mínims per a les necessitats bàsiques, dones monomarentals
soles i sense xarxa social i famílies
nouvingudes.

Ampliar les accions des del jovent
dirigides a sensibilitzar i promoure
la igualtat de gènere
RESPON A...
Les dificultats i exclusions en les que
es troben les dones per raó de gènere,
a diferents nivells relacionals, i que
pren la màxima gravetat en la violència de gènere o masclista.

PERFIL VULNERABLE
Dones amb dificultats econòmiques
i sense oportunitat de fer procés
formatiu. Dones monomarentals, amb
dificultats econòmiques i sense relacions socials.
Ampliar les actuacions que treballin
l’educació afectiva, emocional i
sexual des de la petita infància
fins a la joventut
RESPON A...
El col·lectiu LGTBI com a receptor de
discriminacions en diferents àmbits.
PERFIL VULNERABLE
Persones del col·lectiu LGTBI, joves
amb dificultats emocionals, famílies
amb pocs recursos personals,
relacionals i de criança.

CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ b 21 accions, com ara...

CONEIXEMENT, TRANSPARÈNCIA I COORDINACIÓ b 9 accions, com ara...

Programació cultural diversa
i inclusiva
RESPON A...
Hi ha dificultats en l’accés a l’oferta
cultural ja sigui per motius econòmics
o per manca de diversitat cultural.
PERFIL VULNERABLE
Famílies amb pocs recursos econòmics i persones nouvingudes.

Observatori per la inclusió social
—Proporciona informació rigorosa,
crítica i de qualitat, de forma periòdica, i realitza una anàlisi i diagnosi sobre la realitat de la pobresa,
identificant-ne els factors claus.
—Segueix i avalua les polítiques
públiques i programes vinculats a
la inclusió.
—Genera reflexió estratègica.
—Afavoreix la socialització i intercanvi
d’informació i coneixements.
—Vetlla pel compliment dels objectius
i les accions del PLIS i analitza i
actualitza les dades socials.

Xarxa antirumors
RESPON A...
La diversitat cultural molt sovint és
vista com una qüestió negativa i això
provoca dinàmiques d’exclusió en
relació a tot allò que es percep com a
culturalment forani.
PERFIL VULNERABLE
Persones/famílies nouvingudes.

Incorporar a persones i entitats
de la ciutat com a protagonistes
de les campanyes i accions
comunicatives municipals
RESPON A...
Posar en valor la vida comunitària,
sovint infravalorada. L’empobriment
de les relacions socials cada cop
són més endogàmiques entre grups
socials i barris.
PERFIL VULNERABLE
Famílies amb pocs recursos personals
i relacionals.

Donar visibilitat i fer difusió
de les accions inclusives
—Crear un banc de bones pràctiques
locals d’inclusió.
—Realitzar jornades de difusió.
—Edició d’un butlletí digital sobre
accions inclusives.
—Fer difusió de criteris de bones
pràctiques per a la inclusió.
Avaluar l’impacte de les accions
d’inclusió
—Sessions d’avaluació transversal
—Informe anual

MAR SEMPERE
PRESIDENTA DE L’ÀREA SOCIAL

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Les accions busquen acabar
amb la pobresa i la vulnerabilitat

Les persones, epicentre
de les accions municipals

Després de fer una anàlisi exhaustiva de la realitat social del nostre municipi en
el context de la pobresa i l’exclusió social i havent detectat dades alarmants en
l’economia i la subsistència d’una part important de la població de Montcada i
Reixac (més de 10.000 persones viuen sota el llindar de la pobresa), vam
determinar la necessitat d’establir un diàleg entre l’Ajuntament, els agents socials
del tercer sector, les entitats socials i la ciutadania del nostre municipi. L’objectiu
d’aquests processos participatius, on hi han pres part més de 200 persones, és la
de definir el model que volem de ciutat i d’atenció basada en les persones i que
serà el full de ruta que dirigirà les nostres actuacions socials en els propers anys.
Volem agrair l’àmplia participació i el compromís dels agents que han ajudat a
crear aquest Pla Local d’Inclusió Social. Les accions que es deriven (142 en total)
busquen acabar amb les situacions de pobresa i vulnerabilitat de les persones que
pateixen més necessitats en el nostre municipi i, per això, destinem més de 80.000
euros per iniciar les primeres accions d’aquest pla.
Aquest és un projecte de ciutat que engloba la preocupació i voluntat de totes les
persones que volem oferir una millor atenció i fer polítiques socials de qualitat per
millorar el nivell de vida dels veïns i veïnes de la nostra ciutat.

Una ciutat inclusiva és aquella que situa les persones a l’epicentre de les polítiques d’actuació municipal, que pretén garantir els drets dels seus veïns i veïnes, que busca les condicions necessàries perquè tothom pugui desenvolupar
els seus projectes vitals en condicions d’igualtat, que promou la millora de la
qualitat de vida i que protegeix les persones en situació més vulnerable. Les polítiques públiques socials han de passar a fomentar les potencialitats, l’autonomia
de les persones i posar en valor la diferència com a eina d’enriquiment personal
i col·lectiu. Tots aquests elements conflueixen en el Pla Local d’Inclusió Social
(PLIS) de Montcada i Reixac, una eina que des de l’Ajuntament ens comprometem fermament a desplegar en els pròxims anys, però que també necessita de la
complicitat de tots els agents socials, polítics i econòmics del territori. Les ciutats
que incorporen tot el potencial de la seva ciutadania esdevenen més justes i tenen
més recursos per afrontar els nous reptes. El PLIS ens donarà la direcció estratègica que han de seguir les nostres accions d’ara en endavant, tot i que no partim
de zero. Les polítiques socials han centrat l’acció d’aquest equip de govern, especialment per pal·liar les situacions de dificultat de les persones més vulnerables i
més afectades pel context de crisi.

