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Durant el mes de juny, l’Ajuntament obre el procés
participatiu per a elaborar el nou Pla d’inclusió social
L’Ajuntament de Mollet està treballant en l’elaboració d’un nou Pla
d’Inclusió Social per optimitzar tots els recursos amb què compta la ciutat
en aquest àmbit. Aquest treball culminarà amb un procés participatiu a
través del web municipal, durant tot el mes de juny.
A través del web municipal, la ciutadania pot prioritzar entre les diferents
accions proposades, les quals han sorgit de la primera fase del pla, la de
diagnosi. Aquesta fase s’ha treballat a partir de diferents tallers participatius,
en els quals han intervingut tècnics municipals, entitats, serveis i professionals
de diferents àmbits relacionats amb la inclusió.
Aquestes accions estan dividides en diferents àmbits: laboral, les persones,
sociosanitari i urbà; i cada un compta amb vàries propostes que cal prioritzar,
per ordre d’importància.
Trobareu un banner a la portada del web municipal, que dóna accés directe al
document participatiu.

Pla d’inclusió social
El Pla d’inclusió social és un instrument transversal i estratègic de planificació
de les polítiques socials i de benestar d’àmbit local. Els plans d’inclusió social
integren tots aquells recursos, tant de l’administració com d’entitats i altres
institucions que actuen al territori, destinats a prevenir i actuar directament en
els factors que generen situacions d’exclusió social. També proposen un seguit
de línies estratègiques, objectius i actuacions per fer-hi front des del treball en
xarxa.
La situació de crisi actual que ha afectat la situació social de moltes famílies, ha
fet sorgir la necessitat de sumar esforços entre l’Ajuntament i les entitats que
també donen cobertura a les necessitats bàsiques de les famílies; d’aquí la
creació de la Taula de Coordinació per la Inclusió Social formada pel Consorci
Sanitari, Càrites, Creu Roja, Església Evangèlica i els Serveis Socials
municipals. L’elaboració del Pla d’inclusió social, que compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona, és un pas més en aquesta direcció.

Participació activa del Consell de Ciutat
El Consell de Ciutat ha tingut també un paper actiu en el procés d’elaboració
del Pla d’inclusió social, ja que responsables dels serveis socials han mantingut
informat el Consell sobre els diferents processos i n’han incorporat les seves

aportacions. En la darrera trobada, celebrada al mes de maig, la regidora de
Serveis Socials va explicar-los els resultats dels tallers participatius i les
accions proposades que ara podran ser prioritzades per la ciutadania.
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