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Què és el PLIS?  

Lluita contra el factors que generen 
desigualtats. 

Vetlla per la igualtat d’oportunitats  

Instrument de les polítiques socials  

Projecte de ciutat  



D’on venim? 

PLIS 
2008 

PLIS 
2012 

Conferència 
Ciutadana 
2017 

PLIS 
2018  

Acord 
de 
Ciutat 



Que hem fet al Prat? 

Aposta municipal per les polítiques socials: 
Increment del pressupost municipal 

Creixement i enfortiment de les entitats del 
tercer sector  

Nous moviments socials i voluntariat  



IDEES FORÇA DEL PLIS 

 Recessió econòmica ≠ Crisi social 
 Desigualtats són les generadores de la 

crisi social i l’exclusió 
 Articulació de la resposta als 

desafiaments socials des de les ciutats 

Enfocament 



IDEES FORÇA DEL PLIS 

 Les principals dimensions de la 
desigualtat: 
• Renta 
• Educativa i cultural 
• Capital social i relacional 
• Estigmatització i segregació social 

Enfocament 



IDEES FORÇA DEL PLIS 

 PLIS: Estratègia Compartida 
 

 PLIS  
 

Plantejament 

 Multiplicar l’impacte: Transversalitat i 
Coproducció 

Acomplir objectius i desplegar 
actuacions 
Millorar la capacitat d’organització i 
acció 



VISIÓ DE CIUTAT – HORITZÓ 2022 

MISSIÓ DEL PLA 

Criteris d’actuació transversal, amb impuls de 
les entitats i de la ciutadanía 

Desigualtats de renda 
Desigualtats en l’educació i 

l’accés a la cultura 
Desigualtats en el capital social 

Estigmatització i segregació 
social 

Protecció social i sanitària 
Laboral i d’ocupació 

Residencial i d’habitatge 
Formació, cultura i educación 

Relacions comunitàries i 
convivència 

 

Avançar cap a un acord de ciutat 
Selecció de 5 àmbits de treball 

Reduir les desigualtats  
Selecció de 5 àmbits de treball 

IDEES FORÇA DEL PLIS: MÈTODE 



Model Social de Ciutat 

Pla A Pla B Pla n 

IDEES FORÇA DEL PLIS: MÈTODE 



Model Social de Ciutat 

Pla A Pla B Pla n 
ACORD CIUTADÀ PER A LA 

INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL 

IDEES FORÇA DEL PLIS: MÈTODE 



Quin Prat volem? 

Una ciutat socialment justa que incorpora 

els valors de la igualtat, l’equitat i la 

diversitat com a principis bàsics del seu 

desenvolupament.  

Una ciutat que:  



Una ciutat que: 

Garanteixi els drets bàsics. 

Proporcioni oportunitats a l’equitat i qualitat 
educativa i cultural al llarg de tota la vida. 

Avanci com a ciutat solidària i cohesionada 
socialment. 

Tingui cura de tothom en un entorn saludable. 



Quines són les grans finalitats? 

►Reduir la desigualtat en la distribució de la renda.  

►Fer front a l’estigmatització i la segregació social.  

► Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats 

formatives i culturals al llarg de la vida.  

►Enfortir i articular el capital social de la ciutat, els 

serveis i les xarxes de relació i comunitàries, per 

facilitar l’apoderament personal i col·lectiu.  



Les Actuacions 

20 Objectius 

186 Actuacions 

5 àmbits 

Protecció 
Social i 

Sanitària 

Formació, 
Cultura, 

Educació i 
Esports 

Habitatge 
Residencial 

Laboral - 
Ocupació 

Relacions 
comunitàries 
i convivència 

81 municipals 

31 d’entitats 

74 conjuntes 



Organització 

 

Conferència 
Ciutadana 

Grup 
d’impuls i 
seguiment 

 

 

Secretaria 
tècnica 
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Com continuem?  

L’Acord de Ciutat 

L’Acord de Ciutat per a la Inclusió i la Cohesió 

Social, és un espai de trobada, participació i 

cooperació entre entitats, col·lectius socials i 

institucions per treballar conjuntament per fer 

del Prat una ciutat més inclusiva i 

cohesionada. 

 

. 


