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PRESENTACIÓ
El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016 és un document
estratègic que estableix les prioritats que es promouran en els propers 3 anys a la comarca
per millorar les condicions de vida de les persones que hi resideixen i reforçar la cohesió
social.
El context de forta recessió econòmica i les conseqüències socials de la crisi han fet créixer
els processos de vulnerabilitat social que afecten no només a persones i col·lectius més
fràgils sinó també a la vida quotidiana de persones i famílies que fins ara no s'havien trobat
en una situació de risc.
Aquesta realitat reclama d'un treball més coordinat i eficient entre el conjunt dels agents de
la comarca, administracions públiques, entitats sense ànim de lucre i empreses solidàries
que fan de la responsabilitat social una prioritat, per acordar quin model econòmic i social
volem en el futur i quina estratègia global dibuixem per garantir les polítiques de protecció
social i millorar el benestar de les persones a l'Alt Empordà.
Des d'aquest compromís orientat a garantir unes condicions de vida dignes a tots els
residents de la comarca, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, els ajuntaments de La
Jonquera, L'Escala, Roses i Castelló d'Empúries i prop de 20 entitats socials han fet el
primer pas i han treballat coordinadament en els darrers 6 mesos per establir les línies de
treball prioritàries i les accions que es desplegaran a la comarca fins el 2016.
Aquest Pla per a la Inclusió i Cohesió Social a l'Alt Empordà 2013-2016 ha estat assolit des
de l'àmbit local, el més proper a la ciutadania, i ha permès crear un espai de treball conjunt
en el qual compartir no només el coneixement de la realitat social sinó també les línies
d'actuació. En aquesta direcció, el nostre Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social neix amb
la ferma voluntat de combatre l'exclusió social de les persones en totes les etapes vitals, tot
promovent accions preventives i el treball transversal en la infància i l'adolescència; facilitant
l'accés de les persones a l'educació, la formació i el mercat de treball en totes les edats;
establint noves accions per facilitar l'accés a un habitatge digne; fomentant l'envelliment
actiu de la població i establint accions prioritàries que promoguin la inclusió social dels grups
més vulnerables.
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La responsabilitat de les administracions públiques és optimitzar els recursos, gestionar de
forma eficaç i eficient els serveis públics i facilitar a la població l'accés als serveis tot
garantint l'equilibri territorial. El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2013-2016 vetllarà no només pel compliment d'aquests principis sinó que garantirà,
igualment, els principis de transparència i rendiment de comptes, per la qual cosa ha
establert mecanismes de seguiment i avaluació que facilitaran periòdicament informació i
resultats sobre l'estat d'execució de les accions del Pla.
El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016 és fruit del ContractePrograma que ha signat el Consell Comarcal amb el Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord ha permès la creació d'un equip tècnic
d'inclusió social a l'àrea de Benestar que ha facilitat aquest procés de treball estratègic i que
farà el seguiment de l'execució del Pla.
Us animo, doncs, a conèixer a fons les línies de treball i les accions que desplegarem a la
comarca al mateix temps que us emplaço, des de les vostres responsabilitats i en l'exercici
de la vostra ciutadania, a participar activament en la seva implementació. Només des
d'aquest compromís compartit millorarem el benestar i les condicions de vida a la comarca.
Compto amb tots vosaltres.

Xavier Sanllehí
President Consell Comarcal de l'Alt Empordà
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1. Introducció
L'elaboració del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 20132016 es va posar en marxa el gener de l'any 2013, en un context de profunda
recessió econòmica que ha tingut com a conseqüència la destrucció d’ocupació,
l'increment del nombre de persones en atur i un augment del nombre de
persones i famílies que es troben en situació més vulnerable a la comarca.
A l'Alt Empordà resideixen 141.517 habitants en 68 municipis (Idescat, 2012).
En els darrers anys, la població de la comarca ha crescut per damunt de la
mitjana catalana i aquest creixement s'ha concentrat en l’eix litoral i en l’àrea
urbana de Figueres. En el territori conviuen municipis urbans com la capital,
Figueres (45.262 hab), Roses (19.896 hab), Castelló d’Empúries (11.794 hab) i
l’Escala (10.508 hab),

amb un gran nombre de municipis rurals, alguns

geogràficament dispersos i repartits en zones de muntanya (50 municipis tenen
menys de 1.000 habitants). Aquesta realitat demogràfica i geogràfica dibuixa un
territori en què les problemàtiques socials es concentren en determinats barris
urbans i són menys visibles en els nuclis rurals, tot i ser-hi presents.
La crisi econòmica sostinguda i les seves conseqüències han fet créixer els
processos de vulnerabilitat social a la comarca en un context en què la taxa de
risc de pobresa a Catalunya és del 19,1% (18,0% en el cas dels homes i 20,3%
en el cas de les dones, Idescat 2011). Aquesta major vulnerabilitat no només
està incidint en les persones i els col·lectius més fràgils sinó que també està
afectant persones i famílies que fins ara no s'havien trobat mai en una situació
de desprotecció social.
D'altra banda, les conseqüències de la crisi han tingut un fort impacte en
l’economia productiva i en la destrucció d’ocupació, fet que ha generat situacions
greus d’atur en diversos col·lectius de treballadors i treballadores de la comarca i
que ha tingut repercussions en el teixit productiu. La taxa d'atur de l'Alt Empordà
l'any 2012 ha estat del 15,12% (Xifra, Diputació de Girona). Aproximadament el
73% dels aturats només tenien estudis primaris i l'ESO; un 33% dels aturats
eren menors de 35 anys i el 29% feia més d'un any que buscava feina.
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Pel que fa a les persones i col·lectius en major risc d'exclusió social a l'Alt
Empordà, prop de 12.000 persones van ser ateses l'any 2012 pels serveis socials
bàsics de la comarca. A més, les entitats socials van dur a terme més de 10.000
atencions

al

llarg

del

primer

semestre

de

l'any

2012 1.

Les

principals

problemàtiques ateses van estar vinculades a demandes d'ajut per raó
econòmica per fer front a les despeses familiars quotidianes i els deutes,
demandes laborals, demandes d'assistència social i d'habitatge. Cal tenir en
compte que les persones més grans de 65 anys representen el 16,5% del total
de la població de la comarca i que un 28 % de la població de l'Alt Empordà és
d'origen immigrant.
En aquest context de crisi, també cal tenir en compte les greus dificultats
econòmiques que afecten les entitats socials del país com a conseqüència de les
polítiques i mesures d'ajustament i de reducció del dèficit públic aprovades en els
darrers anys. El retard en el calendari de pagament al tercer sector està
dificultant, en molts casos, la tresoreria de les entitats socials i en aquest
terreny, també cal destacar les dificultats creixents que tenen aquestes entitats
per accedir al crèdit bancari, la qual cosa agreuja, encara més, la situació
financera d'aquestes organitzacions i pot afectar els seus programes i serveis.
La situació complexa succintament descrita ha reclamat d'un major esforç de
totes les administracions públiques, entitats sense ànim de lucre i empreses de
la comarca per treballar més estretament, millorant la coordinació i el treball en
xarxa per garantir un millor accés de la població més vulnerable als recursos i
serveis del territori. En aquest context, el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social
de l'Alt Empordà 2013-2016 és el resultat d'aquest compromís i del treball
cooperatiu que s'ha dut a terme en els darrers sis mesos per concertar, no
només una visió compartida del territori que es vol en un futur, sinó també per
acordar les prioritats amb les quals cal treballar a curt termini.

1 Cal tenir en compte que les dades dels serveis socials bàsics de la comarca es refereixen a atencions a
persones, mentre que les dades que faciliten les entitats socials engloben el conjunt d'atencions realitzades, en
les quals es pot comptabilitzar la mateixa persona més d'una vegada.
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En aquest sentit, el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2013-2016 és un document que marca els eixos de treball i planteja objectius
estratègics, objectius operatius i accions que caldrà posar en marxa en els
propers 3 anys per tal de reforçar les polítiques d'inclusió i cohesió social a la
comarca2.
Els processos d'inclusió social estan estretament vinculats a les trajectòries de
vida de les persones i poden ser tan diversos com ho són els homes i les dones
que conviuen a la comarca. El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt
Empordà 2013-2016 proposa incorporar la riquesa d'aquesta diversitat i avançar
en la direcció de promoure una gestió més eficient dels recursos, preveure noves
accions més orientades a combatre els factors d'exclusió social i reforçar les
accions que tenen com a finalitat enfortir la cohesió social de la comarca.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, els ajuntaments de Castelló d'Empúries,
l'Escala, la Jonquera i Roses, i les més de 15 entitats de la Taula per a la Inclusió
Social de l'Alt Empordà consideren que la inclusió i la cohesió social són prioritats
estratègiques per a la recuperació econòmica i social de la comarca. En aquesta
direcció i amb aquest compromís s'ha definit el Pla per a la Inclusió i la Cohesió
Social de l'Alt Empordà 2013-2016 i se n'han acordat les prioritats.
Aquest document presenta les línies de treball generals i específiques del Pla per
a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà per als propers tres anys. Per tal
de facilitar la seva lectura està dividit en cinc capítols.
El primer capítol presenta, des d'una perspectiva teòrica, els conceptes clau
d'exclusió i inclusió social, el que són els factors i perfils de risc a la comarca i
què entenem per ruptures en les trajectòries vitals. És un capítol introductori que
té com a finalitat familiaritzar-se en el llenguatge i perspectiva de les polítiques
d'inclusió social i facilitar una comprensió general del treball diagnòstic que s'ha
dut a terme per identificar els processos de risc i exclusió social a la comarca.

2 El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016 és un procés que ha estat dissenyat per
al conjunt dels municipis de la comarca a excepció de la capital, Figueres, que compta amb un Pla d'Inclusió
propi.
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El segon capítol presenta els principis generals i els compromisos des dels quals
s'ha elaborat el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 20132016. Aquests principis i compromisos recullen les orientacions de l'estratègia
europea per a la Inclusió Social i l'Estratègia de Creixement Europa 2020, així
com els eixos de treball del Pacte per a la Lluita contra la Pobresa a Catalunya,
aprovat pel Govern de la Generalitat.
El tercer capítol exposa la metodologia de treball que s'ha seguit en el procés
d'elaboració del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 20132016. Destaca el procés i calendari seguit així com els òrgans en el marc dels
quals s'han treballat les prioritats i accions del pla. Subratlla, especialment,
l'esforç dut a terme per tots els agents per promoure una perspectiva integral i
transversal del conjunt de les accions del pla.
El capítol quart exposa el pla d'acció i concreta els objectius estratègics, els
objectius operatius i 89 accions que es posaran en marxa en el període 20132016 per promoure una major inclusió i cohesió social al territori.
Finalment, el capítol cinquè exposa les prioritats que s'han definit pel que fa a la
implementació i el seguiment del pla, i que s'activaran tan bon punt es comenci a
executar el pla d'acció previst.
En l'apartat final d'annexos es poden consultar en detall el conjunt de fitxes del
pla d'acció així com la relació de persones que han participat en el procés
d'elaboració del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 20132016.
Agraïm a totes les persones que han col·laborat en aquest procés de treball la
seva predisposició, la seva dedicació i la seva cooperació, que han estat claus i
han fet possible el Pla que a us presentem a continuació.
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2. Conceptes clau: l'exclusió i la inclusió social
El procés d'elaboració del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a l'Alt Empordà
2013-2016 ha partit d'un marc d’anàlisi teòrica i conceptual sòlida que ens ha
facilitat una perspectiva àmplia per explicar a bastament quins són els factors
que millor poden ajudar a comprendre els processos d’exclusió social a la
comarca i els perfils de risc que es detecten entre la població.
Per comprendre els factors de risc d'exclusió social a l'Alt Empordà cal, però,
començar fent referència a la situació de forta recessió econòmica que pateix la
comarca i el conjunt de les economies europees des de fa més de cinc anys, en
tant que ha arrossegat l’economia productiva a reduir notablement el seu
creixement i ha posat en evidència com antics factors de vulnerabilitat que
podien conduir les persones vers situacions de risc o exclusió social s'han
generalitzat i s'han ampliat en noves franges de població.
Les conseqüències econòmiques, laborals i socials de la crisi han posat de
manifest com algunes de les problemàtiques socials -factors de risc d'exclusió
social- que afectaven una part de la població en situació de risc i exclusió social a
la comarca en temps de bonança i creixement econòmic, s’han estès a nous
grups de població que fins ara gaudien d'unes condicions de vida més estables,
la qual cosa els ha fet més vulnerables.
Malgrat que la crisi està tenint unes repercussions econòmiques i socials
rellevants a la comarca, la situació social no és només conseqüència de l’actual
conjuntura econòmica. No podem oblidar els canvis estructurals d’ordre més
profund que, des de fa dècades, afecten la nostra societat i poden ajudar a
entendre en tota la seva complexitat les causes més profundes de la desigualtat
social i dels processos d’exclusió social a les societats occidentals.
És rellevant, en aquest marc d'anàlisi, tenir en compte les transformacions
econòmiques, socials i culturals que afecten els països europeus des de finals del
segle XX, en tant que han configurat un nou escenari de canvi d’època que
permet abordar amb major profunditat l’anàlisi de l’exclusió social.
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En aquest sentit, val a dir que els processos d’exclusió social no són un fenomen
nou en les nostres societats. Són situacions que afecten les persones, al llarg de
la seva trajectòria vital, que s’expliquen, sobretot, per canvis estructurals d’ordre
divers.
En

primer lloc, podem considerar la creixent flexibilització i precarització del

mercat de treball que s’ha traduït en una pèrdua de protecció dels treballadors i
de les treballadores i en un augment de la temporalitat i precarietat de
l’ocupació. En segon lloc, cal tenir en compte els canvis que es manifesten en les
estructures familiars que fan emergir noves formes d’organització familiar, com
per exemple, l’augment de la monoparentalitat i de la gent gran que viu sola,
que generen majors riscos de vulnerabilitat. En tercer lloc, també cal tenir
present les mancances i els dèficits formatius que es detecten en determinats
grups de la població, fet

que dificulta l’accés a llocs de treball de major

qualificació i estabilitat. En quart lloc, els processos d’exclusió social també es
poden explicar per situacions de discapacitat i dependència, per la sobrecàrrega
de tasques de cura en la llar o pel conjunt de discriminacions per raó de sexe o
orientació sexual i per raó d’origen ètnic o religió. Igualment, per entendre en
tota la seva dimensió el fenomen de l'exclusió social no es poden deixar de
banda els processos progressius de debilitament de les relacions comunitàries
que viu la nostra societat, la ruptura de vincles afectius o les fractures en els
drets de ciutadania, que poden provocar determinades situacions de risc o
vulnerabilitat social en les persones.
Per tant, per conèixer què és l'exclusió social cal tenir en compte no només tots
aquells factors que millor poden explicar les trajectòries de risc o exclusió social
de la població de la comarca, sinó que també cal considerar els principals eixos
de desigualtat social a la nostra societat, el gènere, l’edat, la classe social i
l’origen o procedència de les persones, atès que aquests poden actuar
intensificant els efectes dels factors d’exclusió social i generar processos
d’exclusió específics3.

3 Subirats, J. (2004). Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat espanyola i europea. Fundació La Caixa.
Col·lecció Estudis Socials, núm. 26, Barcelona.
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Cal, però, definir amb concreció els conceptes principals que utilitzem en aquest
Pla per tal de facilitar una millor comprensió del seu abast i significació per a la
comarca.

El concepte d’exclusió social
L’exclusió social la podem definir com una situació d’acumulació i combinació de
factors de desavantatge diversos que recauen sobre una mateixa persona en un
moment determinat, vinculats a diferents aspectes de la seva vida personal,
social, cultural i política. L’exclusió social, per tant, és un fenomen de caràcter
polièdric que no s’explica per una sola causa.
El concepte d’exclusió social engloba el de pobresa però va més enllà. Es refereix
a la impossibilitat o dificultat intensa que poden manifestar els ciutadans en el
seu

accés

als

mecanismes

de

desenvolupament

personal

i

d’inserció

sociocomunitària i als sistemes preestablerts de protecció social.
El

concepte

d’exclusió

social

pretén

capturar

la

naturalesa

canviant

i

multidimensional dels problemes socials que fins fa unes dècades havien estat
descrits i delimitats a partir del terme pobresa. Com la pobresa, l’exclusió social
descriu situacions de carència material de les persones, però també incorpora
moltes

altres

transformacions

formes

de

estructurals

desavantatge
esmentades,

social

que

s’expliquen

com

ara

la

per

discriminació,

les
el

trencament familiar, els problemes de salut o les carències educatives o la
pèrdua del lloc de treball, que dificulten o impedeixen a les persones participar
plenament en activitats clau de la societat.
Des d’aquesta perspectiva, l’exclusió social es pot definir més en termes de
procés, que afecta de forma canviant a les persones i grups de població al llarg
del temps, que en termes de condició social. Com a conseqüència, per analitzarla i abordar-la a partir de les polítiques públiques, cal fer un salt i situar-nos en
un escenari més dinàmic que descrigui l’exclusió social com un procés que afecta
les persones en qualsevol moment de la seva trajectòria vital, pot ser canviant
en el temps i objecte d’intervenció per part de les polítiques d’inclusió social.
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Des d’aquesta perspectiva de l’exclusió social, les fronteres entre els processos
de risc i exclusió són altament mòbils i fluïdes i afecten cada vegada més
persones i grups socials4. Tot i que el fenomen de l’exclusió social és complex,
ens hi podem aproximar a partir de considerar tres mirades complementàries:
l’exclusió com a situació, l’exclusió com a risc i l’exclusió com a procés 5.
a)

L’exclusió social com a situació . L’exclusió és un concepte que ens pot

servir per definir la situació en què es troba una persona o un grup de
persones. Des d’aquesta perspectiva la definim com un estat de necessitat
intensa provocat per múltiples factors (de caràcter material, formatiu,
laboral, sanitari, entre d’altres). L’acumulació de factors situa les persones
en situació d’exclusió social en una marginalitat extrema i amb poques
possibilitats de ser percebuts amb claredat per les administracions. Les
persones en situació d’exclusió social tenen dificultats per fer front a un
conjunt de problemes que es manifesten simultàniament.
b)

L’exclusió social com a risc. L’exclusió social no és només una

intensificació i una acumulació de dèficits personals, sinó que també
expressa la debilitat dels recursos individuals i col·lectius per fer-hi front.
Per tant, l’exclusió social no és només una situació sinó que també es
refereix a un context de soledat de l’individu que fa créixer el propi risc de
trobar-se en una situació d’exclusió social. La persona exclosa no és només
la persona amb menys recursos econòmics sinó que també és aquella que
sovint viu aquesta situació en soledat, sense relacions socials ni vincles on
trobar suport, amb poca xarxa social, amb un capital social molt dèbil, amb
estructures familiars cada vegada més fràgils i sense valors comunitaris
sòlids. L’exclusió social, en aquest cas, no defineix una condició material
sinó que pot indicar una desconnexió extrema, un procés individualitzador
que fa els individus cada vegada més vulnerables.

4 Beck, U. (1992). Risk Society. Sage, Londres.
5 Seguim en aquest apartat la conceptualització de Brugué Q. (2010). "Políticas para la Cohesión Social: Nuevos
Contenidos y Nuevas Formas" en Guillén,T. y Ziccardi,A. (eds). La acción social del gobierno local. México:
IGLOM.
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c)

L’exclusió social com a procés. Com hem vist, l’exclusió social és la

conseqüència de processos socials i econòmics generals que afecten els
individus en determinats moments de la seva trajectòria vital. L’exclusió
social és un procés que afecta una part significativa de la població que
pateix una combinació de desavantatges socials, més o menys greus, en un
moment del seu curs vital, com pot ser la manca de treball o la necessitat
sobrevinguda de fer-se càrrec d’un familiar dependent, que la situa en una
posició de vulnerabilitat i risc i la pot abocar a processos d’exclusió social
més severs.
La figura següent mostra aquesta conceptualització més complexa de l'exclusió
social en relació al concepte de pobresa
Figura 1: Del concepte de pobresa al d'exclusió social

Exclusió social

Procés

Trajectòria
vital
Àmbits
exclusió
social

Desavantatge
social

Pobresa
condició
econòmica

Pobresa
Fenomen
social
complex
Dificultat accés
mecanismes
inclusió

Fenomen
polièdric
Abordatge
integral,
Transversal
flexible

Font: Elaboració pròpia
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El concepte d’inclusió social
El concepte d’inclusió social s’utilitza generalment com a contraposició al
concepte d’exclusió social. Es considera, en moltes ocasions, com el revers de la
moneda. Des d’aquesta perspectiva, el desenvolupament de les persones i la
seva inclusió social passa per la seva participació plena en el conjunt social i en
tres àmbits específics de l’organització social.
En primer lloc, la inclusió social té a veure amb la participació de les persones en
l’espai econòmic i de la renda, el que es tradueix en la seva participació en el
mercat de treball i en el conjunt de tasques que generen activitat i
desenvolupament econòmic, així com en la capacitat de ser subjecte de
redistribució social per part dels poders públics.
En segon lloc, la inclusió social passa per la participació de les persones en
l’espai relacional i dels vincles socials, que està estretament relacionat amb el
món afectiu així com les relacions de reciprocitat inherents a la família i les
xarxes socials i comunitàries més properes.
Finalment, en tercer lloc, la inclusió social també s’assoleix quan els individus
participen en l’espai polític i de la ciutadania, el que implica la seva capacitat de
participació política i accedir de forma efectiva als drets socials.
Si tenim en compte que la inclusió social és un procés que s’explica per la
participació en aquests espais de l’organització social, es constata com les
persones hi transiten de forma diversa. Es poden detectar tres situacions en què
es poden trobar els individus en funció del seu grau de participació en els àmbits
socials descrits.
En primer lloc, es pot fer referència a una zona d’inclusió social en què els
individus formen part de l’organització social, un espai que es pot qualificar com
a segur i estable, en el qual es gaudeix d’un treball permanent que dóna accés a
la renda i a la participació activa en la societat, el que es tradueix també en
relacions sòlides a nivell veïnal i local.
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En segon lloc, es pot considerar l’existència d’una zona de vulnerabilitat,
precarietat o inestabilitat, que ve determinada per un escenari de major risc
social en el qual els individus presenten una major inseguretat en el mercat de
treball i unes xarxes familiars i socials més febles.
En tercer lloc, podem delimitar una zona de major risc, d’exclusió i marginació,
en la qual els individus no formen part del mercat de treball i de l'activitat
productiva i de les relacions socials, i tenen una vivència més extrema de
l’aïllament social.
Figura 2: Espais de participació en l'organització social

Espai inclusió
social

Estabilitat laboral i
seguretat

Espai
vulnerabilitat
i risc

Precarietat laboral
Xarxes socials febles

Espai exclusió
social i
marginalitat

No accés a renda
ni treball
Accés limitat a
l'habitatge
Relacions socials
inexistents
Aïllament social

Font: Elaboració pròpia
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Els àmbits d’exclusió social
L’exclusió social és un concepte integral que mostra la complexitat d’un fenomen
social que s’expressa en un o més àmbits de la vida provocant situacions d’una
gran varietat i intensitat en les persones.
Els processos d’exclusió social poden afectar les persones en qualsevol moment
de la seva trajectòria vital (infància, adolescència, joventut, adultesa, vellesa) i
poden estar motivats per trencaments en diferents àmbits de la seva vida
(laboral, formatiu, salut, familiar,...). L'exclusió social pot presentar diverses
manifestacions en funció de les experiències, del cicle vital i de les oportunitats
de les persones i és, igualment, un procés canviant que afecta o pot afectar un
determinat nombre de persones en un continu de possibilitats, com hem vist,
entre integració i exclusió social.
L'abordatge d’aquest fenomen i les polítiques d'inclusió social han de ser flexibles
i transversals per tal que tinguin en compte aquesta complexitat. Les accions
inclusives més enllà de considerar la participació dels individus en els 3 espais
principals de l’organització social (espai econòmic i de la renda, espai relacional i
espai polític i ciutadania) ha de tenir en compte la seva inclusió en els àmbits
específics de l’organització social: el laboral, l’econòmic, el formatiu, el
psicosocial i emocional/salut, el residencial, el relacional, el polític i ciutadà i el
territorial.
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Taula 1: Els àmbits de l'exclusió social
Àmbits

Econòmic
Laboral
Formatiu
Psicosocial i
emocional/salut
Residencial
Relacional
Polític ciutadà
Territorial

Descripció
Nivell d’ingressos econòmics de les persones
Situació de les persones en el mercat de treball
Nivell d’estudis, coneixements i habilitats de la persones (capital
formatiu)
Nivell de salut psíquica i física de les persones que pot tenir
conseqüències en la vida social
Situació de tinença de l’habitatge principal, capacitat fer front
despeses de la llar i condicions d’habitabilitat
Intensitat de les relacions de les persones en l’àmbit familiar, veïnal i
comunitari
Garantia dels drets civils de les persones
Espai físic en el qual resideixen les persones (barri, poble o ciutat) que
pot presentar, també, elements específics que reforcin els processos
d’exclusió social

Font: DIBA (2011). Plans Locals d'inclusió social. Guia Metodològica revisada. Àrea de Benestar
Social, Diputació de Barcelona

Els àmbits d’exclusió social ens faciliten la comprensió de la multidimensionalitat
del fenomen així com el seu caràcter dinàmic i canviant. Al mateix temps, ens
permet identificar els àmbits de treball i d'intervenció en què es poden promoure
accions inclusives. En cadascun d’aquests àmbits es poden detectar diferents
espais en què es poden manifestar factors de risc i de vulnerabilitat que
incideixen de forma interrelacionada en cada individu i que s’intensifiquen, com
ja s’ha esmentat, quan incideixen els eixos de desigualtat social: la classe social,
el gènere, l'edat i la procedència, origen o ètnia, generant processos d’exclusió
social específics.
Per tant, quan es parla de processos d'exclusió social no podem pensar en un
patró fix de persones o col·lectius exclosos ni de factors d’exclusió social.
L’exclusió social és una situació a la qual s’arriba des de múltiples trajectòries
vitals i de la qual se'n pot sortir. La combinació entre factors d’exclusió social en
els diferents àmbits que despleguen espais en què es concreten els factors
d’exclusió social, combinats amb els eixos de desigualtat, donen lloc a diferents
“perfils”, “trajectòries” i “processos” d’exclusió social de les persones.
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En el procés de diagnòstic del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt
Empordà es va partir de la proposta d'àmbits d'exclusió social, espais i factors de
risc recollida a DIBA (2011) 6. El treball entre professionals tècnics va permetre
reorientar un dels àmbits inicialment definits com a social i sanitari per un de
més específic: àmbit psicosocial, emocional i salut en entendre que tenia una
major capacitat explicativa i permetia incorporar aquells factors de risc que estan
estretament relacionats amb la situació psíquica i emocional de les persones.
Aquests factors afecten les seves condicions de vida i repercuteixen en la seva
salut i poden generar ruptures en les seves trajectòries vitals.

6 DIBA (2011). Plans locals d'inclusió social. Guia metodològica revisada. Àrea de Benestar Social, Diputació de
Barcelona
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Taula 2: Àmbits d’exclusió social, espais i factors de risc a l'Alt Empordà

Àmbits

Espais

1) Econòmic
Renda

2) Laboral

Accés mercat
de treball
Condicions
laborals

3) Formatiu

Sistema
educatiu

Capital
formatiu
4) Psicosocial i
emocional/salut
Condicions de
vida i salut

5) Residencial

Accés
habitatge
Condicions
habitatge

6) Relacional
Xarxes
familiars

Factors de risc o vulnerabilitat
Pobresa econòmica
Dificultats financeres de la llar
Dependència protecció social
Sense protecció social
Atur llarga durada
Atur
Subocupació
Impossibilitat accés
Precarietat
Desescolarització
No accés educació obligatòria
Bullying escolar
Manca competències bàsiques i transversals
Analfabetisme
Dèficits formatius
Fracàs escolar
Barrera lingüística
Malalties que provoquen exclusió social
Malalties que pateixen col·lectius exclosos
Adiccions i drogodependència
Maltractaments
Violència de gènere
Estrès familiar derivat situació econòmica
Estrès derivat procés migratori
Sobrecàrrega responsabilitats familiars i cura
Accés en precarietat
No accés
Pèrdua habitatge
Condicions deficients habitatge
Condicions deficients habitabilitat
Replegament familiar
Deteriorament xarxes familiars
Escassetat o debilitat xarxes familiars
Violència de gènere
Violència intergeneracional
Violència intrafamiliar
Dificultats conciliació
Accés limitat serveis de cura
Escassetat o debilitat xarxes socials

Xarxes socials
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Àmbits

Espais

7) Polític-Ciutadà
Ciutadania

Participació
8) Àmbit espacial
/territorial
(xarxa recursos
territori)

Físic

Sociocultural

Factors de risc o vulnerabilitat
Situació irregular
Analfabetisme funcional i digital
Desconeixement llengües autòctones
Dificultats accés informació i orientació legal
Discriminació per raó sexe, origen o orientació sexual
Privació de dret per procés penal
No participació política i social
Deteriorament edificis,habitatges i serveis
Deteriorament espai públic
Nuclis de població aïllats
Urbanitzacions isolades
Accés limitat serveis
Xarxa de mobilitat deficient
Estigmatització barris
Inseguretat ciutadana
Manca cohesió social
Absència equipaments i recursos

(*) Cal tenir en compte que tots aquests factors de risc estan travessats pels eixos de desigualtat
social: gènere, edat, origen o ètnia
Font: Elaboració pròpia

Les ruptures de les trajectòries vitals
Els processos d'exclusió social s'expliquen, en molts casos, per moments de
ruptura i trencament de les trajectòries vitals que poden afectar el curs de vida
de les persones. Al llarg de la vida poden succeir determinats fets que, en funció
de com siguin afrontats i resolts, poden desencadenar trajectòries de major
vulnerabilitat i risc o situacions d’exclusió social.
Per tant, des d'aquesta perspectiva en l'anàlisi de l'exclusió social també cal
considerar dos nous conceptes: 1) les trajectòries de vida o cicle vital i 2) els
trencaments (disruptions) que es poden produir en aquestes trajectòries.
Per cicle vital s’entén el període circumscrit entre el naixement d’una persona fins
el moment de l’anàlisi de la situació d’exclusió o risc. Cada societat té pautada
una certa seqüència d’esdeveniments que permeten a un individu transitar pels
diferents estadis vitals d’una forma normal i ordenada. Cada cop que aquesta
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seqüència s’altera es produeix un trencament, una disrupció, en la trajectòria de
vida esperada d’un individu que altera la seqüència normal 7. Aquestes ruptures
presenten, en termes generals, dues possibles conseqüències: d’una banda,
poden ser motor de canvi social o be poden provocar trajectòries d’exclusió
social.
En el context de canvi d’època de les societats occidentals, els moments de
ruptura del curs de vida s’han tornat més problemàtics en augmentar el risc
d’exclusió social. L’augment de la precarietat fa que aquests moments de ruptura
siguin més traumàtics. Moments de ruptura com perdre la feina, una separació o
un

divorci,

un

accident

o

la

pèrdua

de

l’habitatge,

entre

d’altres,

no

desencadenen per si sols situacions de risc o d'exclusió social. Aquestes
situacions de major o menor vulnerabilitat poden generar trencaments, que
estaran condicionats pels processos que se’n derivin, els recursos que es
mobilitzin individualment així com els suports que pugui rebre l’individu per part
de les xarxes de proximitat i les administracions o entitats.
Per tant, els moments de ruptura estan estretament relacionats amb els factors
d’exclusió social que s’han presentat anteriorment. Les ruptures poden generar
situacions de major risc i vulnerabilitat i processos d’exclusió social, que es
poden caracteritzar per algun dels factors esmentats i per la seva acumulació
amb d’altres.
Per tant, incorporar aquest enfocament analític permet una major comprensió
dels processos d’exclusió social en els individus i hi aporta més riquesa en la
mesura que contempla totes les dimensions possibles de l’exclusió social i té en
compte, també, els mecanismes d’acumulació de factors d’exclusió social. En
incorporar aquesta perspectiva d’anàlisi, ens aproximem a una visió més global i
complerta del cicle vital de la persona.

7 Castel. R. (2007). La metamorfosis de la cuestión social. Editorial Paidós, Barcelona.
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Figura 3: Ruptures en la trajectòria vital i rellevància flexibilitat recursos

CICLE DE VIDA

Infància

Adolescència

Joventut

Adultesa

Vellesa

RUPTURES TRAJECTÒRIA VITAL

RELLEVÀNCIA
Capacitats i autonomia individual
Suport xarxa de proximitat
Flexibilitat recursos que faciliten les administracions
Flexibilitat recursos que faciliten les entitats socials
Font: Elaboració pròpia

3. Principis generals i compromisos del Pla

L'elaboració del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 20132016 ha partit del marc teòric i conceptual referit succintament en el capítol
anterior. Aquesta perspectiva teòrica i metodològica ha permès orientar tant el
treball de diagnosi del Pla com el procés de treball d'elaboració del document
final. Aquest procés de treball ha estat emmarcat en els principis i orientacions
de l'estratègia europea per a la inclusió i la cohesió social articulada en el marc
de l'estratègia de creixement Europa 2020 i l'estratègia europea per a la igualtat
entre dones i homes 2010-2015.
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De la mateixa manera, l'elaboració del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de
l'Alt Empordà 2013-2016 també ha integrat en els seus objectius estratègics,
operatius i accions els principis acordats a nivell europeu pels estats membres
mitjançant el Mètode Obert de Coordinació 8. En aquest marc de treball, les
prioritats europees en política d'inclusió social que es refereixen a continuació
han quedat recollides en el Pla:
a)

Eliminar la pobresa infantil i la pobresa en les famílies.

b)

Facilitar l’accés al mercat laboral, l’educació i la formació.

c)

Superar la discriminació i abordar els aspectes de sexe i edat en els
processos d'exclusió social.

d)

Lluitar contra l’exclusió financera i l’endeutament excessiu de les
famílies.

e)

Lluitar contra l’habitatge precari i la manca de llar.

f)

Fomentar la inclusió social dels grups vulnerables.

Igualment, el procés d'elaboració del Pla ha tingut present i ha fet seus els
fonaments i eixos de treball que ha establert el Pacte per a la lluita contra la
pobresa a Catalunya i els eixos estratègics i objectius prioritaris determinats pel
Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social 2010-2013, ambdós aprovats pel
Govern de la Generalitat.
En aquest marc de treball, el procés d'elaboració del Pla per a la Inclusió i la
Cohesió Social a l'Alt Empordà 2013-2016 ha tingut especialment en compte la
legislació aprovada en els darrers anys que ha regulat els drets i deures de la
població en general, garantit el suport a les persones més vulnerables i dotant els
ens locals de competències específiques com ara: la Llei de prestacions socials de
caràcter econòmic (13/2006); la Llei de serveis socials; el desplegament de la
Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència i la Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència.
8 El Mètode Obert de Coordinació és la metodologia de treball desplegada per la Comissió Europea per assolir
els objectius en matèria d'inclusió social de l'Estratègia Europa 2020, que té com a finalitat coordinar les
polítiques d'inclusió dels estats membres. Aquesta metodologia es fonamenta en el principi de subsidiarietat, que
postula que les decisions s'han de prendre en el nivell de decisió més proper possible a la ciutadania i en la
governança multinivell que implica processos de presa de decisió en què participen diversos nivells de govern.
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D'acord, per tant, amb les prioritats estratègiques que en matèria d'inclusió i
cohesió social s'han definit en aquest marc de governança multinivell, el procés
d'elaboració del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 20132016 ha tingut en compte en la seva definició d'objectius estratègics, objectius
operatius i accions els principis generals següents:
1)

La garantia de la igualtat d'oportunitats de les accions inclusives per
no discriminar per raó de gènere, edat i/o origen o procedència, per
tal que les persones puguin accedir als recursos i serveis, i puguin
desenvolupar al màxim les seves capacitats i oportunitats al llarg de
la seva trajectòria vital.

2)

El foment de l'apoderament, l'activació de capacitats i l'autonomia de
les persones per tal que siguin subjectes i protagonistes de les seves
pròpies trajectòries d’inclusió i projectes de vida.

3)

La incorporació de la perspectiva de gènere en tot el procés i en els
objectius i accions del Pla per garantir la igualtat entre homes i dones
a la comarca.

4)

La perspectiva integral i multidimensional de l'exclusió social per tenir
en compte en el disseny de les actuacions inclusives, les diverses
dimensions en què treballar les trajectòries d'inclusió social de les
persones en situació de risc i més vulnerables.

5)

L'enfocament transversal i multinivell que faciliti el desenvolupament
d'actuacions inclusives que tinguin en compte el conjunt de recursos
públics, privats i del tercer sector disponibles a la comarca, per
facilitar una actuació integrada en l'atenció de les persones en
situació de risc i més vulnerables.

6)

La coresponsabilitat, treball en xarxa i participació del conjunt dels
agents econòmics i socials de la comarca per garantir la cooperació i
la col·laboració en el territori i integrar recursos i serveis en un marc
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de treball cooperatiu. El tercer sector social conforma un element
important de promoció i creixement econòmic amb capacitat de crear
ocupació, aportant valor i dinamitzant el mercat de treball a partir de
l’economia social i solidària.
7)

La perspectiva comunitària per anar més enllà de l'atenció individual i
incorporar les especificitats territorials de tal manera que es
garanteixi l'enfortiment de les xarxes de proximitat i la cohesió social
a la comarca.

8)

La producció i transferència de coneixement sobre els factors de risc
d'exclusió social, els perfils de vulnerabilitat i les trajectòries de risc a
la comarca, per generar coneixement vinculat a la realitat social i a
les polítiques d'inclusió i cohesió social a escala local i als programes i
actuacions que se'n derivin.

Figura 4: Principis Generals Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social Alt Empordà

1

Igualtat d'oportunitats i no discriminació per gènere, edat, origen i/o procedència

2

Apoderament, activació de capacitats i foment autonomia de les persones

3

Perspectiva de gènere

4

Perspectiva integral i multidimensional de l'exclusió social

5

Enfocament transversal i multinivell

6

Corresponsabilitat, treball en xarxa i participació

7

Perspectiva treball comunitari

8

Producció i transferència de coneixement
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D'acord amb aquests principis rectors, els participants en l'elaboració del Pla per
a la Inclusió i la Cohesió Social a l'Alt Empordà 2013-2016 i signants del Pacte
per a la Inclusió es comprometen a:
1)

Assegurar que totes les persones residents a la comarca tinguin les
oportunitats i els recursos per participar plenament en la vida
econòmica, social i política i per poder desenvolupar els seus
projectes vitals en condicions d'igualtat.

2)

Fer del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà un
instrument estratègic que permeti avançar en la construcció d'una
comarca més inclusiva i cohesionada socialment, que promogui els
valors de la igualtat, el reconeixement de la diversitat, l'autonomia
personal i els vincles de convivència.

3)

Formar part activa dels òrgans creats per a l'elaboració, la
implementació i el seguiment del Pla per a la Inclusió i la Cohesió
Social de l'Alt Empordà.

4)

Determinar i consensuar els objectius operatius i les accions que es
considerin necessàries, en tots els àmbits de la inclusió social de les
persones.

5)

Posar en pràctica les accions que determini el Pla per a la Inclusió i la
Cohesió Social de l'Alt Empordà en el període que sigui acordat.

6)

Promoure un treball en xarxa i cooperatiu intens entre els agents
institucionals, econòmics i socials de la comarca per implementar i fer
seguiment del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt
Empordà.

7)

Compartir informació i recursos inclusius en el territori entre el
conjunt dels agents.
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8)

Difondre i donar a conèixer aquest Pacte per a la Inclusió i la Cohesió
Social per tal que sigui subscrit pel major nombre possible d'agents
socials, entitats i institucions públiques i privades de la comarca.

4. Com hem fet el Pla: la metodologia de treball
L'elaboració del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 20132016 ha estat un procés de treball estratègic que es va iniciar el juliol de l'any
2011 a partir de la signatura del Contracte-Programa del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà amb el Departament de Benestar Social i Família, que va permetre
la creació d'un equip tècnic d'inclusió social a l'àrea de Benestar del Consell
Comarcal.
A partir d'aleshores es va posar en marxa el procés de disseny i elaboració del
Pla que ha culminat dos anys més tard amb l'aprovació del Pla per a la Inclusió i
la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016 per part del plenari del Consell
Comarcal. Aquest procés ha seguit en bona part les orientacions i propostes de
treball que contempla la Guia metodològica revisada dels plans locals d'inclusió
social, editada per l'Àrea de Benestar de la Diputació de Barcelona9.
La primera tasca que va posar en marxa l'equip tècnic d'inclusió va ser la de
promoure la creació, sense cap precedent anterior a la comarca, de la Taula per
a la Inclusió i la Cohesió Social a l'Alt Empordà. Aquest òrgan, que avui ja està
constituït formalment, és de caràcter estable i permanent i integra 15 entitats
socials de la comarca. La Taula ha esdevingut l'espai consolidat de participació
del tercer sector a l'Alt Empordà. Els primers mesos de treball es van centrar en
promoure un treball de sensibilització i visibilització entre les entitats a l'entorn
de les necessitats socials de la comarca per tal de posar les bases per elaborar
de forma participada el Pla.
Simultàniament a aquest treball orientat a l'enfortiment de la xarxa inclusiva de
la comarca, l'equip tècnic d'inclusió va posar en marxa l'elaboració de la Diagnosi

9 Op. Cit.
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de l'exclusió social i Mapa de vulnerabilitat de l'Alt Empordà10. Un primer
document diagnòstic, elaborat en 3 mesos, que va facilitar informació rellevant
sobre els processos d’exclusió social a la comarca, els perfils de les persones més
vulnerables i les actuacions inclusives que duien a terme diversos agents del
territori.
A partir d'aquest treball previ orientat a donar major visibilitat i dotar
d'instruments de cooperació la xarxa inclusiva de la comarca i a sensibilitzar
sobre la realitat social, la tardor de 2012 es va posar en marxa el procés
pròpiament dit de disseny i elaboració del Pla d’Inclusió i Cohesió Social de l'Alt
Empordà.
Cal destacar com, des del primer moment i a nivell metodològic, el procés de
diagnosi es va plantejar com un procés de treball obert i permanent amb el
conjunt de les entitats de la Taula per a la Inclusió amb la voluntat que aquest
treball facilités informació útil i dinamitzés la creació d'un espai de coneixement
permanent i compartit sobre l’evolució dels processos de risc i exclusió social a la
comarca.
El resultat d'aquest treball va ser la creació a principis de l'any 2013 d'un espai,
l'Observatori de la Inclusió Social de l'Alt Empordà, que emet periòdicament un
informe social de la comarca a partir de dades facilitades per les entitats socials
de la comarca i l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal.
És rellevant destacar, igualment, com aquest procés de treball diagnòstic va
facilitar informació quantitativa i substantiva en tres àmbits clau per a la fase
posterior de disseny i elaboració del Pla. En concret, el procés diagnòstic va
generar tres documents de treball tècnic que van constituir la base de
coneixement qualitatiu i quantitatiu per al disseny del Pla:
1)

Factors que expliquen els processos de risc i d’exclusió social que
afecten a persones i col·lectius de la comarca de l’Alt Empordà.

10 Oficina Tècnica d'Inclusió (Gener 2012). Diagnosi de l'exclusió social i Mapa de vulnerabilitat de l'Alt
Empordà. Àrea de Benestar, Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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2)

Mapa de la vulnerabilitat a la comarca que permet identificar els
principals perfils de les persones en situació de risc.

3)

Mapa de recursos inclusius que facilita la identificació de les principals
accions en clau inclusiva que una diversitat d’actors estan promovent
en el territori així com els processos de treball promoguts pel Consell
Comarcal orientats a facilitar la implementació de polítiques d’inclusió
social mitjançant la participació de diverses administracions,
institucions i entitats de la comarca.

Cal destacar, igualment, com en un breu període de temps (novembre 2012-juny
2013) es va concentrar el procés de treball estratègic per a l'elaboració i redacció
del Pla. Aquest procés es va gestar en els diferents espais organitzatius creats
amb aquesta finalitat:

1)

El Comitè Executiu: òrgan tècnic del Pla en què han participat els
professionals tècnics de les àrees que presten atenció directa a les
persones (Benestar, Promoció Econòmica, Joventut i Habitatge) del
Consell Comarcal i els professionals tècnics de les àrees de Benestar i
Promoció Econòmica dels ajuntaments de Castelló d'Empúries, la
Jonquera, l'Escala i Roses. Aquest òrgan ha estat l'encarregat
d'elaborar la proposta tècnica de Pla. El Comitè Executiu ha estat
assistit per l'Equip Tècnic d'Inclusió de l'àrea de Benestar que ha
exercit les funcions de secretaria executiva.

2)

El Comitè Directiu: òrgan polític que ha integrat els consellers/es
responsables de les àrees de Benestar Social, Joventut i Promoció
Econòmica, els i les caps d'aquestes àrees i els regidors/es de les
àrees respectives dels ajuntaments de Castelló d'Empúries, la
Jonquera, l'Escala i Roses. El Comitè Directiu ha estat assistit per
l'Equip Tècnic d'Inclusió de l'Àrea de Benestar que ha exercit les
funcions de secretaria executiva.
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L'elaboració formal del Pla es va iniciar, doncs, amb el treball d'aquests òrgans a
partir de l'anàlisi tècnic i el contrast dels 3 documents de treball de la diagnosi
amb els professionals tècnics locals (Comitè Executiu) i de les entitats (Taula per
a la Inclusió).
La metodologia de treball participada de les sessions tant del Comitè Executiu
com de la Taula per a la Inclusió, va facilitar un ritme de treball intens amb
periodicitat mensual, que va permetre co-construir successivament el contingut
substantiu i el document final del Pla. El treball es va fer esglaonadament a partir
d'una estratègia de validació a nivell tècnic i polític dels documents i materials
complementaris que s'havien anat treballant.
Aquests documents de treball van ser els instruments facilitadors de la reflexió,
la discussió i el consens entre els participants. Elaborats inicialment com a
documents-proposta per l'equip tècnic d'inclusió van permetre orientar les
aportacions dels diversos professionals tècnics en cadascuna de les sessions i
progressivament van ser reformulats i millorats a partir del treball individual i en
grup dels professionals tècnics. En concret, la dinàmica de les sessions de treball
es va centrar en el contrast i aprofundiment dels materials de treball següents:
1.

Factors de risc a la comarca

2.

Perfils de vulnerabilitat a la comarca

3.

Mapa de Recursos inclusius

4.

Document de Bases del Pla d'Inclusió (principis generals i
compromisos)

5.

Detecció i priorització dels Objectius Estratègics del Pla a partir dels
àmbits d'exclusió social i dels factors i perfils de risc, per etapa de
cicle vital

6.

Detecció i priorització d'Objectius Operatius i Accions del Pla per
etapa de cicle vital (grups de treball)

En tots els casos la perspectiva de treball emprada en els documents va ser de
caràcter integral, la qual cosa va significar que es va tenir en compte tant la
multidimensionalitat del fenomen de l’exclusió social (àmbits i factors d’exclusió
social), tal i com ha estat exposada en el capítol conceptual i teòric, com els
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espais i recursos d’inclusió social que promouen els diversos agents de la
comarca (mapa de recursos inclusius de la comarca).
Aquest plantejament va permetre un abordatge integral i transversal del
fenomen de l’exclusió social a la comarca, al mateix temps que va facilitar una
visió general del conjunt de les accions inclusives que despleguen els diferents
agents en el territori. Igualment, en tot moment, es va orientar tot el procés de
tal manera que la reflexió i les aportacions al contingut del Pla tinguessin en
compte les diferents

etapes del cicle vital i les necessitats i realitats que hi

estaven associades.
Tanmateix, va ser rellevant introduir la dimensió territorial en tot el procés
d'elaboració del Pla per tal d'incorporar la diversitat de la realitat rural i urbana
de la comarca, i la visió dels municipis més grans que participen des del primer
moment en el procés d'elaboració del Pla i que concentren un major nombre de
problemàtiques i també de serveis en el territori.
Finalment, a nivell metodològic, també cal subratllar com el Comitè Executiu es
va plantejar la necessitat d'elaborar un Document de Bases que establís el punt
de partida, els principis generals i els compromisos compartits entre el conjunt
dels agents, que permetés definir, concretar i visibilitzar un marc de treball i de
prioritats compartides a partir del qual desenvolupar el Pla d'Inclusió.
Aquest Document de Bases, a proposta de la Taula per a la Inclusió, va esdevenir
finalment el Pacte per a la Inclusió i la Cohesió Social a l'Alt Empordà, signat el
30 d'abril de 2013 pel conjunt d'ajuntaments que van participar en l'elaboració
del Pla, el Consell Comarcal i les entitats socials de la comarca.
La primera definició i consens dels Objectius Estratègics que van quedar recollits
en el Pacte per a la Inclusió i la Cohesió Social a l'Alt Empordà, va facilitar el
treball tècnic posterior en els òrgans d'elaboració del Pla per aterrar i prioritzar
aquests Objectius Estratègics en Objectius Operatius i en Accions, i elaborar el
document final del Pla que es presenta en el proper capítol.
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La figura següent mostra un esquema del calendari, el procés metodològic i els
espais de treball que es van constituir per elaborar el Pla per a la Inclusió i la
Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016.
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Figura 5: Calendari, procés d'elaboració i espais de treball del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social Alt Empordà 2013-2016
Juliol 2011

Desembre 2012

Gener 2013

Febrer-Març
2013

Abril 2013

Maig 2013

Juny 2013

Validació
Comitè Directiu

Creació equip
Tècnic
Inclusió
Constitució
Taula per a la
Inclusió

Juliol 2013
Validació
Comitè Directiu

Reflexió, debat, aportacions i validació Taula per a la Inclusió

Treball
previ
Diagnosi
Exclusió social
Mapa
Vulnerabilitat
comarca

Procés elaboració
Pla Inclusió

Factors de Risc
Perfils de Risc
Mapa recursos
inclusius

PACTE PER A
Priorització
Priorització
LA INCLUSIÓ
Objectius Estratègics accions inclusives
Principis generals
Objectius Operatius per etapa cicle vital
Compromisos
per etapa cicle vital
Objectius Estratègics

Treball
previ
Constitució
Comitè Executiu

Reflexió, debat i aportacions tècniques Comitè Executiu

Propostes tècniques Equip Tècnic Inclusió
Font: Elaboració pròpia

PLA INCLUSIÓ

Cal tenir en compte, igualment, que en el procés metodològic de concreció i
aterratge dels Objectius Estratègics a la realitat social i territorial de la comarca
es van formular i precisar els Objectius Operatius per etapa de cicle vital i es van
concretar les accions que es portaran a terme en el període 2013-2016.
En la definició i concreció de les accions inclusives es van tenir en compte
diferents criteris rellevants, que s'exposen a continuació.
En primer lloc, les accions es van establir a partir de la tipologia d'actuació que
estableix la proposta metodològica de la DIBA (2011) 11, que considera una triple
diferenciació de les accions:
1)

Accions pal·liatives per garantir nivells mínims d'inclusió social: de
caràcter assistencial, orientades directament al ciutadà en risc o
situació d'exclusió social que faciliten recursos diversos per tal que la
persona pugui assolir unes condicions de vida mínimes i acceptables.

2)

Accions preventives orientades a debilitar els factors d'exclusió socia l:
adreçades al conjunt de la població per modificar aspectes de caràcter
més estructural.

3)

Accions estratègiques orientades a fomentar l'autonomia i la
capacitació de les persones: generadores de les condicions individuals
d'autonomia que habiliten de recursos i habilitats per fer front a
situacions de risc i vulnerabilitat social.

En segon lloc, la definició de les accions es va orientar per tal que recollissin i
plasmessin els principis generals que regeixen el Pla presentats en el capítol
anterior i que responen a les prioritats establertes pel Pacte per a la Lluita contra
la pobresa a Catalunya i el Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social 20102013. En concret es van contemplar accions que garantissin:

11Op. Cit.
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1)

La igualtat d'oportunitats de les accions inclusives per no discriminar
per raó de gènere, edat i/o origen o procedència.

2)

El foment de l'apoderament, l'activació de capacitats i l'autonomia de

les persones.
3)

La incorporació de la perspectiva de gènere.

4)

La perspectiva

integral i multidimensional de l'exclusió

social.

L'enfocament transversal i multinivell.
5)

La coresponsabilitat, el treball en xarxa i la participació.

6)

La perspectiva comunitària.

7)

La producció i la transferència de coneixement.

En tercer lloc, en la definició de les accions també es van tenir especialment en
compte les prioritats establertes per la Comissió Europea per combatre l'exclusió
social, més específicament es van definir accions orientades a:
1)

Eliminar la pobresa infantil i la pobresa en les famílies.

2)

Facilitar l’accés al mercat laboral, l’educació i la formació.

3)

Superar la discriminació i abordar els aspectes de sexe i edat en els
processos d'exclusió social.

4)

Lluitar contra l’exclusió financera i l’endeutament excessiu de les
famílies.

5)

Lluitar contra l’habitatge precari i la manca de llar.

6)

Fomentar la inclusió social dels grups vulnerables.
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En quart lloc, en el procés de definició de les accions es va considerar convenient
detectar quines de les accions proposades pel Pla ja estaven en curs i requerien
d'una nova orientació, a partir del treball previ elaborat en la Diagnosi (Mapa de
les accions inclusives), i quines accions eren de nova creació i per tant promovien
noves intervencions socials a la comarca.
Finalment, per a cada acció inclusiva es va elaborar una fitxa que permetés
detectar el principal ens responsable d'implementar els objectius operatius i les
accions, la temporalitat en què s'executarien i els principals indicadors de
seguiment i avaluació. Es van diferenciar 3 nivells de temporalitat per executar
les accions: 1) curt termini: 6 mesos-1 any; 2) mig termini: 1-2 anys i 3) llarg
termini: 2-3 anys.
Figura 6: Criteris per a la definició de les accions del Pla per a la Inclusió
i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016

Tipologia accions

Pal·liatives, preventives i/o estratègiques

Principis Generals
Pla Inclusió
Alt Empordà

1) Igualtat d'oportunitats; 2) Foment de l'apoderament;
3) Perspectiva de gènere;
4) Perspectiva integral exclusió;
5) Transversalitat; 6) Treball en xarxa;
7) Perspectiva comunitària;
8) Transferència de coneixement

Prioritats
Comissió Europea

1) Pobresa infantil; 2) Accés mercat laboral i educació;
3) Discriminació; 4) Exclusió financera;
5) Habitatge precari; 6) Inclusió social

Vinculació altres
plans comarcals

1) Pla Igualtat 2013-2016;
2) Pla Actuació Joventut comarcal;
3) Agenda 21; 4) Pla Estratègic de Formació

Criteris definició
accions inclusives

Font: Elaboració pròpia
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5. El Pla d'Acció 2013-2016

Aquest capítol recull els continguts concrets del Pla d'Acció que s'implementarà
en el període 2013-2016 a la comarca de l'Alt Empordà per les administracions
que han participat en l'elaboració d'aquest procés de treball estratègic.
En primer lloc, es concreten els 18 objectius estratègics que han quedat acordats
per etapa de cicle vital -infància; adolescència i joventut; adultesa i vellesa- i per
al conjunt del territori. Aquests objectius estratègics queden recollits en una
figura-arbre que facilita la lectura dels objectius des de la infància fins a la
vellesa.
En segon lloc, es mostren en diferents figures els objectius estratègics vinculats a
objectius operatius més concisos que s'han definit per a cada etapa de cicle vital
així com per al conjunt del territori.
Finalment, en tercer lloc, en diverses taules es recullen els criteris que s'han
tingut en compte en la definició de les accions inclusives en cada etapa de cicle
vital i pel conjunt del territori. La finalitat, en aquest cas, ha estat mostrar la
inclusivitat de les accions definides en el Pla i l'esforç dut a terme per incorporar
la perspectiva integral i transversal en tot el procés d'elaboració del Pla.
Les accions concretes que es desplegaran per a cada objectiu operatiu queden
recollides en fitxes específiques que s'han elaborat per a la implementació i
seguiment de les accions del Pla. En aquest cas per a cada acció s'ha concretat el
període temporal, la responsabilitat i indicadors de seguiment i avaluació.
Aquestes fitxes es poden consultar en l'annex 1 d'aquest document.
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Figura 7: Objectius estratègics del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social Alt Empordà 2013-2016 per cicle vital i per territori
1) Combatre la pobresa infantil activant els recursos i el
treball coordinat entre agents
2) Promoure treball preventiu amb famílies per fomentar
major autonomia i apoderament en l'educació

3) Facilitar formació integral en el temps de lleure i
fomentar l'educació en valors

Infància

5) Millorar l'accés a la formació i les
oportunitats laborals a la comarca
6) Reforçar els recursos de caràcter
preventiu en l'àmbit de la salut
7) Reforçar un model de temps de lleure participatiu i
en valors socials
11) Combatre els principals factors de risc
d'exclusió social a la comarca

8) Promoure la participació dels adolescents i joves
en els afers públics

Adolescència
Joventut

9) Promoure major ocupabilitat i capacitat emprenedoria dels joves
incentivant el cooperativisme i l'autoocupació

Adultesa

13) Prevenir situacions de risc i vulnerabilitat relacionada
amb la salut, la violència física, psíquica o sexual

12) Fomentar l'autonomia i l'apoderament de la població
d'origen estranger en situació de risc d'exclusió
14) Promoure l'envelliment actiu de la població
de la comarca mitjançant projectes comunitaris

17) Millorar la xarxa de transport públic per
garantir l'accés als recursos inclusius

4) Potenciar el treball afectiu en els centres educatius
per prevenir situacions futures de risc i violència

10) Facilitar les trajectòries vitals d'emancipació
dels joves de la comarca

15) Reforçar la xarxa de transport públic per garantir
l'accés als recursos especialitzats

Vellesa
Territori

16) Planificar els recursos sociosanitaris per a la gent
gran per garantir-ne una gestió més eficient

18) Planificar l'accés, distribució i gestió recursos i serveis inclusius

Figura 8: Objectius estratègics i operatius

Infància
1.1.Fomentar accions per combatre la pobresa energètica
1.2. Garantir cobertura necessitats alimentàries infants i adolescents
1) Combatre la pobresa infantil
activant els recursos i el
treball coordinat entre agents

1.3. Facilitar accés menors 3 anys en risc a les llars d'infants
1.4. Assegurar mitjans necessaris per exercici dret a educació
1.5. Garantir el transport escolar dins el mateix municipi

2) Promoure treball preventiu
amb famílies per fomentar
major autonomia i
apoderament en l'educació

2.1. Definir i crear un Centre per a Famílies per treballar
intensivament amb progenitors i cuidadors d'infants o adolescents

3) Facilitar formació integral
en el temps de lleure i
fomentar l'educació en valors

3.1. Promoure xarxa recursos comarcals en educació no formal

4) Potenciar el treball afectiu
en els centres educatius
per prevenir situacions
futures de risc i violència

4.1. Dissenyar un programa-pilot d'experimentació social
que incorpori aquests continguts en l'educació primària
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Figura 9: Objectius estratègics i operatius

Adolescència i Joventut
5) Millorar l'accés a la formació
i les oportunitats laborals
a la comarca

6) Reforçar els recursos de
caràcter preventiu en
l'àmbit de la salut

5.1. Promoure major orientació formativa i laboral centres educatius
5.2. Ampliar l'oferta de titulacions homologades a la comarca
6.1. Elaborar un projecte d'educació sexual i reproductiva per prevenir
conductes de risc, malalties de transmissió sexual i embarassos
no desitjats
6.2. Promoure un recurs específic que facilit atenció i formació sobre
adicions i drogodependències

7) Reforçar un model de temps
7.1. Reforçar el treball de la Taula d'entitats juvenils amb ajuntaments
de lleure participatiu
i empreses de lleure nocturn
i en valors socials

8) Promoure la participació
dels adolescents i joves en
els afers públics

8.1. Impulsar un procés de participació per conèixer les necessitats
i projectes dels infants i adolescents

9) Promoure major
ocupabilitat i capacitat
9.1. Definir un programa-pilot de mentoratge amb la xarxa empresarial
emprenedoria dels joves
per promoure negocis vinculats a serveis estratègics per al territori
incentivant el cooperativisme i
l'autoocupació
10) Facilitar les trajectòries
vitals d'emancipació dels
joves de la comarca

10.1. Reforçar l'oferta de lloguer a baix cost per a joves a la comarca
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Figura 10: Objectius estratègics i operatius

Adultesa
11.1. Promoure un treball coordinat per facilitar mesures
alternatives de pagament dels tributs locals
11.2. Fomentar accions per combatre la pobresa energètica
11) Combatre els principals
factors de risc d'exclusió
social a la comarca

12) Fomentar l'autonomia i
l'apoderament de la
població d'origen estranger
en situació de risc d'exclusió

13) Prevenir situacions de risc de les
persones relacionades amb la salut,
violència física, psíquica o sexual

11.3. Facilitar l'accés a un habitatge digne a totes les famílies
11.4. Millorar l'ocupabilitat de les persones a través d'accions
formatives de qualitat
11.5. Facilitar suport a l'emprenedoria i a la creació d'empreses
a la comarca
12.1. Enfortir la metodologia d'intervenció comunitària per
treballar amb grups de risc
12.2. Promoure un projecte-pilot en un municipi de la comarca per
fomentar l'autoocupació en el marc del projecte Labour Plus

13.1. Reforçar l'atenció, coordinació, prevenció i sensibilització
en violència de gènere a la comarca
13.2. Consolidar la Taula de prostitució comarcal
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Figura 11: Objectius estratègics i operatius

Vellesa
14.1. Iniciar un procés de reflexió sobre l'envelliment actiu a la comarca
14) Promoure l'envelliment actiu
de la població de la comarca
mitjançant projectes comunitaris

14.2. Promoure la participació de mentors sèniors en el programapilot de mentoratge destinat a joves amb la xarxa empresarial
14.3. Afavorir la creació de xarxes de suport mutu intergeneracional

15) Reforçar la xarxa de transport
públic per garantir l'accés als
recursos especialitzats
16) Planificar els recursos
sociosanitaris per a la gent
gran per garantir-ne
una gestió més eficient

15.1. Adequar l'oferta de transport públic a les necessitats de
mobilitat de la gent gran

16.1. Promoure un treball conjunt entre administracions i amb les
entitats socials per actualitzar les necessitats sociosanitàries

Figura 12: Objectius estratègics i operatius

Territori
17.1. Garantir transport escolar als infants que no hi poden accedir
17. Millorar la xarxa de transport
públic per garantir l'accés
als recursos inclusius

17.2. Adequar l'oferta de transport públic a les necessitats
de mobilitat de la gent gran
17.3. Detectar les necessitats de mobilitat de la comarca
17.4. Sensibilitzar la població sobre els avantatges de
compartir vehicle en trajectes diaris
18.1. Facilitar eines de diagnòstic sobre factors, perfils de risc,
i recursos inclusius

18. Planificar l'accés, distribució
i gestió dels recursos
i serveis inclusius

18.2. Facilitar un suport tècnic adequat als municipis per garantir
els serveis i programes a les persones
18.3. Reforçar el coneixement i millorar la comunicació sobre
les accions inclusives a la comarca
18.4. Dissenyar un nou projecte compartit en el marc
de la Taula per a la Inclusió
18.5. Obrir una línia de treball amb empreses de la comarca
per promoure la cooperació en microprojectes solidaris
18.6. Reforçar la participació del CCAE en xarxes nacionals, estatals i
internacionals sobre polítiques i programes d'inclusió social
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Taula 3: Infància. Inclusivitat, innovació i transversalitat de les accions del Pla
Objectius Estratègics i Operatius

Nombre accions

Tipologia

Principis generals del Prioritats MOC Comissió

accions (1)

Pla (2)

Estat acció (4)

europea (3)

Vinculació
altres plans
comarcals (5)

OBJECTIU ESTRATÈGIC: 1. Combatre la pobresa infantil activant els recursos i el treball coordinat entre agents
1.1 Fomentar accions per combatre la pobresa

2

Pal·liativa

energètica

Preventiva

1.2 Garantir la cobertura de necessitats alimentàries 1

Pal·liativa

dels infants i adol.

Preventiva

1.3 Facilitar l'accés dels menors de 3 anys en risc a

3,4

4,5,6

Nova creació

1,3,4

1,3,6

Nova creació

1

Estratègica

1,3,4

1,3,6

Nova creació

3

Pal·liativa

1, 2,3,4

1,2,3,6

Nova creació

1,2,3,6

1,2,3,6

Nova creació

les llars d'infants
1.4 Assegurar el mitjans necessaris per a l'exercici
del dret a l'educació
1.5 Garantir el transport escolar dins el mateix

Preventiva
2

Pal·liativa

municipi
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Promoure treball preventiu amb famílies per fomentar major autonomia i apoderament en l'educació
2.1 Definir i crear un Centre per a Famílies per

3

treballar intensivament amb progenitors i cuidadors

Preventiva

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,6

Estratègica

En curs
Nova creació

d'infants o adolescents
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Facilitar formació integral en el temps de lleure i fomentar l'educació en valors
3.1 Promoure una xarxa de recursos comarcals en

3

educació no formal

Preventiva

1,2,3,4,5,6

1,2,3,6

Estratègica

En curs
Nova creació

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Potenciar el treball afectiu en els centres educatius per prevenir situacions futures de risc i violència
4.1 Dissenyar un programa-pilot d'experimentació
social que incorpori aquests continguts en
l'educació primària

2

Estratègica

1,2,3,4,5,6,8

1,2,3,6

Nova creació

TOTAL ACCIONS

17

(1) Tipologia d'accions segons el seu caràcter pal·liatiu, preventiu o estratègic
(2) 1) Igualtat d'oportunitats; 2) Foment de l'apoderament; 3) Perspectiva de gènere; 4) Perspectiva integral exclusió; 5) Transversalitat; 6) Treball en xarxa; 7) Perspectiva comunitària; 8) Transferència de coneixement
(3) 1) Pobresa infantil; 2) Accés mercat laboral i educació; 3) Discriminació; 4) Exclusió financera; 5) Habitatge precari; 6) Inclusió social
(4) 1) En curs; 2) Nova creació
(5) 1) Pla d'Igualtat 2013-2016; 2) Pla d'actuació de joventut comarcal; 3) Agenda 21; 4) Pla estratègic de formació

Taula 4: Adolescència i joventut: Inclusivitat, innovació i transversalitat de les accions del Pla
Objectius Estratègics i Operatius

Nombre accions

Tipologia

Principis generals del Prioritats MOC Comissió

accions (1)

Pla (2)

Estat acció (4)

europea (3)

Vinculació
altres plans
comarcals (5)

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Millorar l'accés a la formació i les oportunitats laborals a la comarca
5.1 Promoure una major orientació formativa i laboral als

1

centres educatius
5.2 Ampliar l'oferta de titulacions homologades a la

Pal·liativa

1,2,3,4,6

2,3,6

Nova creació

2,4

2,3,4,6

2,3,6

En curs

2,4

2,3

3,6

Nova creació

1,2

2,3,4,6

3,6

Nova creació

2

1,2,3,4,6

3,6

Nova creació

2

1,2,3,4,7

3,6

Nova creació

Preventiva
4

comarca

Pal·liativa
Estratègica

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6. Reforçar els recursos de caràcter preventiu en l'àmbit de la salut
6.1 Elaborar un projecte d'educació sexual i reproductiva

1

per prevenir conductes de risc, malalties de transmissió

Pal·liativa
Preventiva

sexual i embarassos no desitjats
6.2 Promoure un recurs específic que faciliti atenció i

3

informació en l'àmbit de la salut a ls adolescents i joves de

Pal·liativa
Preventiva

la comarca
OBJECTIU ESTRATÈGIC 7. Reforçar un model de temps de lleure participatiu i en valors socials
7.1 Reforçar el treball de la Taula d'entitats juvenils amb

2

ajuntaments i empreses de lleure nocturn

Pal·liativa
Preventiva

OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. Promoure la participació dels adolescents i joves en els afers públics
8.1 Impulsar un procés de participació per conèixer les

2

Estratègica

necessitats i projectes dels infants i adolescents
OBJECTIU ESTRATÈGIC 9. Promoure una major ocupabilitat i capacitat d'emprenedoria dels joves incentivant el cooperativisme i l'autoocupació
9.1 Definir un programa-pilot de mentoratge amb la xarxa 2

Estratègica

2,3,4,5,6,7

2,6

Nova creació

4

Nova creació

3

empresarial per promoure negocis vinculats a serveis
estratègics per al territori
OBJECTIU ESTRATÈGIC 10. Facilitar l'emancipació dels joves de la comarca, tenint en compte les dificultats de joves amb discapacitat I ex-tutelats
10.1 Reforçar l'oferta de lloguer a baix cost per a joves a la 3

Pal·liativa

1,2,3,4,5,6

3,4,5,6

comarca

Estratègica

TOTAL ACCIONS
(1)

18

Tipologia d'accions segons el seu caràcter pal·liatiu, preventiu o estratègic.

(2) 1) Igualtat d'oportunitats; 2) Foment de l'apoderament; 3) Perspectiva de gènere; 4) Perspectiva integral exclusió; 5) Transversalitat; 6) Treball en xarxa; 7) Perspectiva comunitària; 8) Transferència de coneixement
(3) 1) Pobresa infantil; 2) Accés mercat laboral i educació; 3) Discriminació; 4) Exclusió financera; 5) Habitatge precari; 6) Inclusió social
(4) 1) En curs; 2) Noves i (5) 1) Pla d'Igualtat 2013-2016; 2) Pla d'actuació de joventut comarcal; 3) Agenda 21; 4) Pla estratègic de formació

Taula 5: Adultesa: Inclusivitat, innovació i transversalitat de les accions del Pla
Objectius Estratègics i Operatius

Nombre accions

Tipologia

Principis generals del Prioritats MOC Comissió

accions (1)

Pla (2)

Estat acció (4)

europea (3)

Vinculació
altres plans
comarcals

OBJECTIU ESTRATÈGIC 11. Combatre els principals factors de risc d'exclusió social a la comarca
11.1 Promoure un treball coordinat per facilitar

1

Pal·liativa

1,3,4,6

1,3,4,5,6

Nova creació

2

Pal·liativa

1,3,4,6

1,3,4,5,6

Nova creació

1,2,3,4

1,3,4,5,6

Nova creació

3
4

mesures alternatives de pagament dels tributs locals
11.2 Fomentar accions per combatre la pobresa
energètica

Preventiva

11.3 Facilitar l'accés a un habitatge digne a totes les 4

Pal·liativa

famílies

Preventiva

11.4 Millorar l'ocupabilitat de les persones a través

4

Pal·liativa

2,3,4,5

2,6

En curs

3

Pal·liativa

2,3,4

2,6

En curs

d'accions formatives
11.5 Facilitar suport a l'emprenedoria i a la creació
d'empreses a la comarca

Estratègica

Nova creació

OBJECTIU ESTRATÈGIC 12. Fomentar l'autonomia i l'apoderament de la població d'origen estranger en situació de risc d'exclusió
12.1 Enfortir la metodologia d'intervenció

3

Estratègica

1,2,3,4,6,7,8

2,3,6

comunitària per treballar amb grups de risc
12.2 Promoure un projecte-pilot en un municipi de

En curs
Nova creació

1

Estratègica

1,2,3,4,5,6,7,8

2,3,6

En curs

1

la comarca per fomentar l'autoocupació en el marc
del projecte europeu Labour Plus
OBJECTIU ESTRATÈGIC 13. Prevenir situacions de risc i vulnerabilitat de les persones relacionades amb la salut, la violència física, psíquica o sexual
13.1 Reforçar l'atenció, coordinació, prevenció i

3

sensibilització en violència de gènere a la comarca

Pal·liativa

3,5,6,7

3,6

En curs

1

3,5,6

3,6

En curs

1

Preventiva

13.2 Consolidar la Taula de prostitució comarcal

2

TOTAL ACCIONS

23

(1) Tipologia d'accions segons el seu caràcter pal·liatiu, preventiu o estratègic

Pal·liativa

(2) 1) Igualtat d'oportunitats; 2) Foment de l'apoderament; 3) Perspectiva de gènere; 4) Perspectiva integral exclusió; 5) Transversalitat; 6) Treball en xarxa; 7) Perspectiva comunitària; 8) Transferència de coneixement
(3) 1) Pobresa infantil; 2) Accés mercat laboral i educació; 3) Discriminació; 4) Exclusió financera; 5) Habitatge precari; 6) Inclusió social
(4) 1) En curs; 2) Noves
(5) 1) Pla d'Igualtat 2013-2016; 2) Pla d'actuació de joventut comarcal; 3) Agenda 21; 4) Pla estratègic de formació

Taula 6: Vellesa: Inclusivitat, innovació i transversalitat de les accions del Pla

Objectius Estratègics i Operatius

Nombre accions

Tipologia

Principis generals del Prioritats MOC Comissió

accions (1)

Pla (2)

Estat acció (4)

europea (3)

Vinculació
altres plans
comarcals

OBJECTIU ESTRATÈGIC 14. Promoure l'envelliment actiu de la població de la comarca mitjançant projectes comunitaris
14.1 Iniciar un procés de reflexió sobre l'envelliment 3

Estratègica

1,2,3,4,6,8

3,6

En curs

Estratègica

2,3,4,5,6,7

2,6

Nova creació

Pal·liativa

1,2,3,4,5,6

3,4,5,6

En curs

actiu a la comarca
14.2 Promoure la participació de mentors sèniors en 1
el programa-pilot de mentoratge destinat a joves
amb la xarxa empresarial
14.3 Afavorir la creació de xarxes de suport mutu

3

intergeneracional

Preventiva

Nova creació

OBJECTIU ESTRATÈGIC 15. Reforçar la xarxa de transport públic per garantir l'accés als recursos especialitzats
15.1 Adequar l'oferta de transport públic a les

2

necessitats de mobilitat de la gent gran

Pal·liativa

1,3,4,6

3,6

Estratègica

En curs
Nova creació

OBJECTIU ESTRATÈGIC 16. Planificar els recursos sociosanitaris per a la gent gran per garantir-ne una gestió més eficient
16.1 Promoure un treball conjunt entre

1

Estratègica

1,3,4,6,8

3,6

Nova creació

administracions i amb les entitats socials per
actualitzar les necessitats sociosanitàries
TOTAL ACCIONS

10

(1) Tipologia d'accions segons el seu caràcter pal·liatiu, preventiu o estratègic
(2) 1) Igualtat d'oportunitats; 2) Foment de l'apoderament; 3) Perspectiva de gènere; 4) Perspectiva integral exclusió; 5) Transversalitat; 6) Treball en xarxa; 7) Perspectiva comunitària; 8) Transferència de coneixement
(3) 1) Pobresa infantil; 2) Accés mercat laboral i educació; 3) Discriminació; 4) Exclusió financera; 5) Habitatge precari; 6) Inclusió social
(4) 1) En curs; 2) Noves
(5) 1) Pla d'Igualtat 2013-2016; 2) Pla d'actuació de joventut comarcal; 3) Agenda 21; 4) Pla estratègic de formació

Taula 7: Territori: Inclusivitat, innovació i transversalitat de les accions del Pla
Objectius Estratègics i Operatius

Nombre accions

Tipologia

Principis generals del Prioritats MOC Comissió

accions (1)

Pla (2)

Estat acció (4)

europea (3)

Vinculació
altres plans
comarcals

OBJECTIU ESTRATÈGIC 17. Millorar la xarxa de transport públic per garantir l'accés als recursos inclusius
17.1 Garantir transport escolar als infants que no hi

2

Pal·liativa

1,2,3,4,6

1,2,3,6

Nova creació

3

2

Pal·liativa

1,3,4,6

3,6

En curs

3

poden accedir
17.2 Adequar l'oferta de transport públic a les
necessitats de mobilitat de la gent gran
17.3 Detectar les necessitats de mobilitat de la

Estratègica

Nova creació

1

Estratègica

1,2,3,4,6,8

3,6

Nova creació

3

17.4 Sensibilitzar la població sobre els avantatges de 2

Estratègica

3,4,6

2,6

Nova creació

3

comarca
compartir vehicle en trajectes diaris
OBJECTIU ESTRATÈGIC 18. Planificar l'accés, distribució i gestió dels recursos i serveis inclusius
18.1 Facilitar eines de diagnòstic sobre factors,

3

Estratègica

4,6,8

6

En curs

3

18.2 Facilitar un suport tècnic adequat als municipis 3

Estratègica

1,3,4,5,6,7,8

6

Nova creació

3

2

Estratègica

4,6,8

6

En curs

3

18.4 Dissenyar un nou projecte compartit en el marc 2

Estratègica

4,5,6,7,8

6

En curs

3

Estratègica

4,5,6,8

6

En curs

3

perfils de risc, i recursos inclusius
per garantir els serveis i programes a les persones
18.3 Reforçar el coneixement i millorar la
comunicació sobre les accions inclusives a la
comarca
de la Taula per a la Inclusió
18.5 Obrir una línia de treball amb empreses de la
comarca per promoure la cooperació en
microprojectes solidaris

4

18.6 Reforçar la participació del CCAE en xarxes

4

Estratègica

1,3,4,5,6,7,8

1,3,6

En curs

3

nacionals, estatals i internacionals sobre polítiques i
programes d'inclusió social
TOTAL ACCIONS

25

(1) Tipologia d'accions segons el seu caràcter pal·liatiu, preventiu o estratègic (2) 1) Igualtat d'oportunitats; 2) Foment de l'apoderament; 3) Perspectiva de gènere; 4) Perspectiva integral exclusió; 5) Transversalitat; 6) Treball
en xarxa; 7) Perspectiva comunitària; 8) Transferència de coneixement (3) 1) Pobresa infantil; 2) Accés mercat laboral i educació; 3) Discriminació; 4) Exclusió financera; 5) Habitatge precari; 6) Inclusió social
(4) 1) En curs; 2) Noves (5) 1) Pla d'Igualtat 2013-2016; 2) Pla d'actuació de joventut comarcal; 3) Agenda 21; 4) Pla estratègic de formació

6. La implementació i el seguiment del Pla
La fase d'implementació i seguiment del Pla que es posarà en marxa quan s'hagi
començat a executar el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
2013-2016, tindrà com a prioritat enfortir el treball transversal i coordinat entre
els agents responsables de dur a terme les accions inclusives que han estat
definides i conèixer l'estat d'execució del Pla.
Aquesta nova etapa requerirà d'un espai de treball de caràcter estable en
l'estructura organitzativa del Consell Comarcal que permeti fer el seguiment de
les accions previstes. En aquesta direcció es preveu la creació d'una Comissió
Tècnica per a l'execució, seguiment i avaluació del Pla que tindrà com a
missió vetllar pel compliment dels compromisos, els objectius i les accions del
Pla. Aquesta Comissió estarà integrada pels responsables de les àrees del Consell
Comarcal i dels ajuntaments implicats en l'execució del Pla així com els tècnics
adscrits i serà coordinada per l'equip tècnic d'inclusió de l'Àrea de Benestar del
Consell Comarcal.
El procés de seguiment de l'execució Pla tindrà com a finalitat promoure un
treball transversal adreçat a l'obtenció sistemàtica i permanent d'informació
sobre el funcionament i grau d'implementació del Pla. En aquesta direcció, en
una primera fase, tindrà com a finalitat determinar si es duen a terme les accions
previstes en el Pla (grau de compliment) i detectar si és necessari fer canvis
d'orientació o reajustos en l'execució de les accions del Pla.
Fer el seguiment eficient d'aquest procés requerirà d'una metodologia de treball
que tingui en compte mecanismes i instruments de gestió específics (quadres de
comandament i bases de dades compartides) que permetin conèixer l'estat
d'execució, l'efectivitat i eficiència de les accions inclusives, d'acord als objectius
definits i els recursos disponibles en cada cas.
Un bon plantejament d'aquesta fase de seguiment permetrà, en un futur, la
possibilitat de realitzar una avaluació acurada del Pla en termes de resultats i
d'impacte social.
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Per tal de promoure un procés de seguiment de l'execució del Pla adequat i
preparar prèviament aquest fase de treball, per a cada acció prevista en el Pla
s'han definit diversos indicadors (de gestió, de resultat i d'impacte) que han de
facilitar aquesta tasca i que es poden consultar en l'Annex 1.
Aquests indicadors s'han pensat tenint en compte la necessitat de fer un
seguiment de les accions a mig termini, conèixer els resultats específics de les
accions programades (outputs) i, a llarg termini, obtenir informació per mesurar
els impactes socials de les accions en la població en risc i en el conjunt de la
ciutadania de la comarca (outcomes).
En una fase posterior caldrà incorporar aquests indicadors en el disseny dels
instruments i mecanismes de seguiment que defineixi la Comissió Tècnica per a
l'execució, seguiment i avaluació del Pla.
En la selecció prèvia d'indicadors de seguiment i avaluació s'han tingut en
compte

la

necessitat

que

compleixin

criteris

de

fiabilitat,

intel·ligibilitat,

sensibilitat i accessibilitat.
Igualment, els indicadors proposats facilitaran informació per mesurar tant
l'execució de les accions del Pla com l'assoliment dels objectius estratègics i
operatius prèviament acordats.
Figura 12: Tipologia d'indicadors de seguiment objectius operatius i accions

Indicadors
de gestió

Indicadors
de resultat
(output)

Indicadors
d'impacte
(outcome)

Font: Elaboració pròpia
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Annex 1: Fitxes d'accions del Pla per a la Inclusió i la Cohesió social de l'Alt Empordà 2013-2016
Objectius Estratègics, Objectius Operatius i Accions
Temporalitat: Curt termini (6 mesos – 1 any); Mig termini (1-2 anys); Llarg termini (2-3 anys)

Infància
Indicadors
seguiment

Temporalitat

Equip
responsable

Altres
Plans
comarcals

OBJECTIU ESTRATÈGIC
1. Combatre la pobresa infantil activant els recursos necessaris i el treball coordinat entre els agents del territori, promovent polítiques preventives i de promoció de la salut i
el benestar dels infants i adolescents de la comarca.
OBJECTIU OPERATIU

Nombre famílies Mig termini
beneficiaries/pobl
1.1 Fomentar accions per combatre la pobresa energètica de les famílies en situació d'exclusió social i més ació en risc
vulnerables de la comarca.
Nombre famílies
beneficiaries/SBAS

Àrea de Benestar

Nombre famílies
beneficiaries/Pobl
ació total
Nombre famílies
beneficiaries/Tipol
ogia de famílies
ACCIONS

Nombre
de Mig termini
convenis signats
1.1.1 Definir un protocol per tal de concertar amb els ajuntaments la garantia d'accés als amb ajuntaments
subministraments bàsics de la llar per aquestes famílies.

Àrea de Benestar

1.1.2 Promoure una campanya de sensibilització amb les empreses subministradores sobre la pobresa Nombre empreses Mig termini
energètica i establir protocols d'actuació.
subministradores /
nous ajuts

Àrea de Benestar

1.2 Garantir la cobertura de les necessitats alimentàries bàsiques dels infants i adolescents de la comarca Índex
a través d'un programa específic, concertat amb els centres educatius i entitats socials.
malnutrició
infantil
a
comarca

de Curt termini

Àrea de Benestar

la

Nombre d'infants Curt termini
1.2.1 Definir i implementar un programa comarcal de distribució d'àpats diaris per a infants i adolescents atesos
pel
en risc d'exclusió
programa/
comarca

Àrea de Benestar

Nombre d'infants
atesos
pel
programa/ sexe
Nombre
de
centres
que
participen en el
programa/Total de
centres
1.3 Facilitar l'accés dels infants menors de 3 anys en risc a les llars d'infants públiques

1.3.1 Establir un mínim de reserva de places en les llars d'infants públiques.

Taxa
Curt termini
d'escolarització 03 anys

Àrea de Benestar

Nombre de places Curt termini
reservades/total
places comarca

Àrea de Benestar

1.4 Assegurar els mitjans necessaris a tots els infants i adolescents de la comarca per tal que puguin Taxa
exercir els seu dret a l'educació i prevenir l'abandonament escolar
d'escolarització
obligatòria
comarca
Taxa
abandonament
escolar comarca
Nombre de casos
atesos per serveis
socials relacionats
amb escolarització

Mig termini

Àrea de Benestar
Àrea
Ensenyament

1.4.1 Promoure elaboració Protocol absentisme escolar a la comarca mitjançant creació grup de treball Nombre d'agents Curt termini
interdisciplinar i interadministratiu en què hi participin les diferents administracions, departaments o que subscriuen el
serveis amb competències a la comarca (Direcció dels Centres escolars, EAIA, Serveis Socials, Mossos protocol
d'Esquadra, Policia Local, Fiscalia de Menors), que faciliti una actuació coordinada i integral que vetlli per
l'escolarització i seguiment dels estudis dels infants i adolescents de la comarca.

Àrea de Benestar
Àrea
Ensenyament
Ajuntaments

1.4.2 Definir en xarxa i implementar un programa d'intervenció comarcal per a la prevenció de Adequació
del Mig termini
l'abandonament escolar, l'absentisme i la no escolarització, basat en el treball comunitari en diferents programa
als
nivells d'actuació (individual, escolar, familiar i comunitari).
nivells d'actuació
(indicador
qualitatiu)

Àrea de Benestar
Àrea
Ensenyament
Ajuntaments

Taxa d'absentisme
escolar comarca
1.4.3 Promoure la creació de bancs de material escolar (borsa llibres) als centres educatius, col·laborant Nombre
de Mig termini
amb les iniciatives de les AMPAS i entitats socials.
centres educatius
amb
banc/total
centres

Àrea
d'Ensenyament

Nombre d'infants
que
en
fan
us/total
infants
escolartizats
1.5 Garantir transport escolar als infants que no hi poden accedir per residir en mateix municipi (nuclis Infants que viuen Curt termini
urbans)
en nuclis urbans
que queden fora
de la xarxa de
transport escolar

Àrea de Benestar
Àrea
Ensenyament
Ajuntaments

Nuclis urbans que
queden fora de la
xarxa de transport
escolar
Nombre de casos Curt termini
1.5.1 Detectar les dificultats dels infants per accedir a l'escola en els municipis amb diferents nuclis urbans atesos per serveis
en col·laboració amb la direcció dels Centres escolars
socials relacionats
amb escolarització

Àrea de Benestar
ajuntaments

1.5.2 Estudiar en els casos detectats quina actuació seria la més òptima i caldria promoure per garantir el Nombre d'infants Curt termini
transport escolar d'aquests infants
que s'acullen a
ajut
específic/municipi

Àrea de Benestar
Ajuntaments

1.5.3. Promoure un programa de camins escolars segurs als municipis amb nuclis de població dispersos

Àrea de Benestar
Àrea
d'Ensenyament
Ajuntaments

Nombre
de Curt termini
beneficiaris/Total
població
escolaritzada
Nombre
de
voluntaris/municip
i/beneficiaris

2. Promoure un treball preventiu amb les famílies per fomentar una major autonomia i apoderament en l'educació dels infants
2.1 Definir i crear un Centre per a Famílies (Espai Familiar) a la comarca per treballar intensivament i de Nombre de mesos Mig termini
forma permanent amb progenitors i cuidadors d'infants i adolescents des de l'etapa 0-3 anys.
d'activitat
del
centre

Àrea de Benestar

Hores
de
dedicació
de
professionals
adscrits
al
centre/tipologia
professional
2.1.1 Crear una xarxa de treball indisciplinar per dissenyar els continguts i la metodologia de treball del Nombre
de Curt termini
Centre per a Famílies
participants/àmbit
professional

Àrea de Benestar

Elements
d'innovació
(indicador
qualitatiu)
2.1.2 Implementar un Pla pilot per al Centre per a Famílies de 12 mesos de durada i adreçat a 30 famílies Nombre
de la comarca
famílies
participants

de Mig termini

Àrea de Benestar

Nombre
que
finalitzen
el
projecte/Famílies
participants
Nombre
mesos/hores
durada
projecte

de
de
del

2.1.3 Avaluar i estudiar la viabilitat d'estendre aquest recurs a un major nombre de famílies, tenint en Nombre
de Llarg termini
compte les necessitats en el territori.
famílies
potencialment
beneficiàries
d'aquest
recurs/total
famílies de la
comarca

Àrea de Benestar

3. Facilitar una formació integral en el temps de lleure i fomentar l'educació en els valors cívics i el respecte a la comunitat i el medi, a tots els infants de la comarca amb
independència del seu nivell de renda.
3.1 Promoure una xarxa de recursos comarcal en educació no formal (activitats extraescolars) per facilitar Nombre
de Mig termini
una oferta més àmplia i accessible per als infants i adolescents
recursos
en
educació
no
formal/tipologia
àmbit
Nombre d'usuaris
de
la
xarxa/població
infantil-adolescent
Nombre
d'ajuts
d'urgència
destinats
a
activitats de la
xarxa/municipi

Àrea de Benestar
Àrea de Joventut
CCAE

3.1.1 Elaborar una plataforma web de l'oferta educativa extraescolar que inclogui el conjunt de recursos Nombre de visites Mig termini
públics i privats de la comarca
web
Nombre
de
matriculacions
activitats de la
xarxa /any

Àrea de Benestar
Àrea de Joventut

Nombre
de
matriculacions
activitats de la
xarxa /municipi
3.1.2 Promoure reserves de places en activitats promogudes per agents públics, per a menors en risc

Nombre de places Curt termini
reservades/infants
i adolescents en
risc/municipi

Àrea de Benestar
Ajuntaments

3.1.3 Concertar amb les entitats socials i cíviques, i els agents privats un mínim de reserva de places per a Nombre de places Mig termini
menors amb risc
reservades/infants
i adolescents en
risc/municipi

Àrea de Benestar

4. Potenciar el treball afectiu i emocional en els centres educatius de la comarca per prevenir situacions futures de risc i de violència en els infants i adolescents
4.1 Dissenyar un programa-pilot d'experimentació social en educació emocional I competències bàsiques Indicadors
que incorpori aquests continguts en l'educació primària.
d'avaluació
d'experimentació
social

Àrea de Benestar
Àrea
d'Ensenyament

4.1.1 Crear un grup de treball interdisciplinari i interadministratiu que incorpori els Nombre
de Llarg termini
serveis educatius de la comarca en què participi la direcció dels centres educatius. participants/àmbit
professional

Àrea de Benestar
Àrea
d'Ensenyament

Nombre
d'administracions
participants
4.1.2 Implementar el programa-pilot en dos municipis de la comarca, i avaluar amb Indicadors
una metodologia d'experimentació social els resultats.
avaluació
d'experimentació
social

Llarg termini

Àrea de Benestar

Adolescència i joventut
Indicadors seguiment Temporalitat
5.

Equip responsable

Altres
Plans
comarcals

Millorar l'accés a la formació i les oportunitats laborals dels adolescents i joves de la comarca

5.1 Promoure d'acord amb el Departament d'Ensenyament i l'oficina de SOC de Figueres una Nombre
d'accions Mig termini
major orientació formativa i laboral als centres educatius públics i privats
informatives
per
centre educatiu a la
comarca

Àrea de Joventut
Pla Joventut
Àrea de Promoció
Econòmica

5.1.1 Dissenyar i implementar en el marc de la Taula d'Ocupació juvenil un programa en xarxa Nombre d'usuaris del Mig termini
d'orientació formativa i laboral adaptat a les necessitats dels joves de la comarca, i a les empreses programa
del territori. (plataforma web, etc.)
Nombre
d'agents
participants a la xarxa

Àrea de Joventut
Pla Joventut
Àrea de Promoció
Econòmica

Nombre de recursos
inclosos a la xarxa
5.2 Ampliar l'oferta de formació i titulacions homologades a la comarca, i millorar la coordinació Nombre de titulacions Mig termini
entre centres
homologades a la
comarca

Àrea de Joventut
Pla Joventut
Àrea de Promoció
econòmica

5.2.1 Enfortir la línia de treball orientada a oferir formació i inserció laboral als joves que no Nombre
de Mig termini
adquireixen l'educació secundària obligatòria a la comarca
matriculacions
en
recursos
formatius
(PQPI, etc.)

Àrea de Joventut
Àrea de Promoció
econòmica

Nombre de persones
preinscrites
en
recursos
formatius
(PQPI, etc.)
5.2.2 Ampliar la durada i abast del programa Okup'alt i aconseguir la seva homologació amb una Durada del programa Curt termini
titulació oficial.
Nombre de persones
beneficiaries

Àrea de Joventut

5.2.3 Promoure convenis de col·laboració amb empreses de la comarca per establir contractes Nombre de convenis Curt termini

Àrea de Joventut

Pla Joventut

amb pràctiques per a joves.

de
signats

col·laboració

Àrea de Promoció
econòmica

Nombre de joves en
pràctiques
Nombre de contractes
de primera feina
Durada
dels
contractes de primera
feina
5.2.4 Promoure nous cicles formatius a la comarca d'acord amb les necessitats del teixit productiu Nombre de
nous/any

cicles Mig termini

Àrea de Promoció Pla joventut
econòmica

Nombre
d'alumnes
matriculats/any/sexe/
municipi
Nombre d'empreses
contactades
Nombre
candidatures
elaborades

de

Nombre de reunions
realitzades
per
elaborar
una
candidatura
Nombre d'entatits i
persones participants
a les reunions
6. Reforçar els recursos de caràcter preventiu en l'àmbit de la salut per als adolescents i joves de la comarca
6.1 Elaborar un projecte d'educació en salut sexual i reproductiva per prevenir conductes de risc, Assoliment
malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats
l'objectiu

de

Àrea de Joventut

Pla Igualtat

6.1.1 Dissenyar en el marc de la Taula comarcal de salut jove un programa de sensibilització que Accions
de Curt termini
més enllà dels centres educatius arribi als espais de lleure dels joves
sensibilització dutes a
terme
Nombre
beneficiaris

Àrea de Joventut

Pla Joventut

Pla joventut

de

Nombre
d'entitats
beneficiaries
Nombre de visites a la
pàgina web
6.2 Promoure un recurs específic que faciliti atenció i informació en l'àmbit de la salut a ls Assoliment
adolescents i joves de la comarca
l'objectiu

de Mig termini

Àrea de Benestar

6.2.1 Crear l'Espai Individual per adolescents i famílies amb serveis informatius i d'assessorament, Nombre
d'acord amb el Departament de Salut
beneficiaris

de Llarg termini

Àrea de Benestar

Nombre
de
professionals adscrits
a l'espai/tipologia de
professional
Nombre de recursos
vinculats a l'espai
6.2.2 Promoure conjuntament amb el CSMIJ, un grup terapèutic per adolescents amb Nombre
de Mig termini
problemàtiques de salut mental a la comarca
beneficiaris
del
grup/sexe/edat/munic
ipi

Àrea de Benestar

Nombre
d'hores
grupals/beneficiari

7. Donar major visibilitat i reforçar un model de temps de lleure participatiu i en valors socials, de la cultura de la pau i la no violència en les relacions interpersonals,
alternatiu al model de consum massiu
7.1 Reforçar el treball de la Taula d'entitats juvenils, amb els ajuntaments i empreses de lleure Nombre de contactes Mig termini

Àrea de Joventut

Pla joventut

nocturn, per tal de dissenyar conjuntament un projecte de lleure alternatiu

fets amb ajuntaments
i empreses

Àrea de Benestar

Nombre d'empreses i
ajuntaments que hi
participen
7.1.1 Promoure un projecte de lleure alternatiu per fomentar la participació d'adolescents i joves Nombre
d'entitats Mig termini
en les activitats de les entitats juvenils i socials de la comarca
juvenils
que
han
participat
en
el
projecte
Nombre
beneficiaris

Àrea de Joventut
Pla joventut
Àrea de Benestar
Ajuntament Castelló
d'Empúries

de

7.1.2 Organitzar un cap de setmana de lleure alternatiu a la comarca (gimcana, concerts, teatre, Nombre de persones Mig termini
concursos, etc.)
assistents
a
l'esdeveniment

Àrea de Joventut Àrea
de Benestar
Ajuntament
de
Castelló d'Empúries

Nombre d'agents que
col·laboren en la
realització
de
l'activitat
8. Promoure la participació dels adolescents i joves de la comarca en els afers públics
8.1 Impulsar un procés de participació per conèixer les necessitats i projectes dels infants i Nombre
d'agents Mig termini
adolescents a la comarca
implicats
en
la
definició del procés

Àrea de Benestar
Àrea de Joventut

8.1.1 Crear un grup de treball interdisciplinari per a definir el procés i mecanismes de participació, Nombre
de Mig termini
que inclogui persones amb experiència en aquest àmbit.
professionals
participants/perfil
professional/municipi

Àrea de Benestar
Àrea de Joventut

8.1.2
Crear el Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents de l'Alt Nombre
de Llarg termini
Empordà, d'acord amb la Llei 14/2012 dels Drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. participants en l'espai

Àrea de Benestar

Temàtiques abordades
(qualitatiu)
9. Promoure una major ocupabilitat i capacitat d'emprenedoria dels joves de la comarca incentivant el cooperativisme i l'autoocupació

9.1 Definir un programa-pilot de mentoratge destinat a joves amb la xarxa empresarial de la Nombre
d'agents Mig termini
comarca per a promoure nous negocis vinculats a la recuperació o manteniment de serveis participants
en
la
estratègics per al territori
definició del programapilot

Àrea de Promoció
Econòmica
Àrea de Joventut
Àrea de Benestar

9.1.1 Detectar les activitats econòmiques tradicionals o emergents amb potencial per al Nombre
d'activitats Mig termini
programa-pilot
econòmiques
identificades per sector
econòmic

Àrea de Promoció Pla estratègic
Econòmica
formació
Àrea de Joventut
Àrea de Benestar

9.1.2 Crear una borsa de mentors i joves emprenedors de la comarca.

Àrea de Promoció
Econòmica
Àrea de Joventut
Àrea de Benestar

Nombre de mentors Mig termini
inclosos a la borsa /
perfil professional
Nombre
de
participants

joves

Nombre de parelles de
mentoratge/sector
productiu
Nombre de joves de la
borsa que emprenen
nous negocis
10. Facilitar les trajectòries vitals d'emancipació dels joves de la comarca, tenint en compte les dificultats específiques de joves amb discapacitat i joves ex-tutelats
10.1 Reforçar l'oferta de lloguer a baix cost per a joves a la comarca

Nombre d'habitatges Mig termini
inscrits a la borsa
d'habitatge
Nombre de joves que
demanen informació
sobre
la
borsa
d'habitatge
Nombre de joves que
accedeixen
a
un
habitatge de la borsa

Àrea d'Habitatge
Àrea de Joventut

Agenda 21

10.1.1 Promoure una campanya de sensibilització amb els propietaris de pisos i entitats Nombre
financeres per ampliar l'oferta de la borsa d'habitatge.
participants
campanya

d'agents Mig termini
en
la

Àrea d'Habitatge
Àrea de Joventut

Nombre de mitjans
participants
en
la
campanya
Nombre d'impactes en
mitjans de comunciació
10.1.2 Promoure un projecte-pilot de masoveria urbana a la comarca

Nombre
participants
definició

d'agents Mig termini
en
la

Àrea d'Habitatge

Nombre d'habitatges
que participen en el
projecte-pilot/municipi
Nombre
d'usuaris
participants/municipi
10.1.3 Promoure un programa-pilot de convivència voluntària intergeneracional que fomenti Nombre de nuclis de Mig termini
alhora les xarxes de suport mutu de proximitat per combatre l'aïllament i solitud de les persones convivència/municipi/d
grans.
urada de la convivència
Nombre de persones
participants

Àrea de Benestar
Àrea de Joventut

Adultesa
Indicadors seguiment

Temporalitat

Equip responsable

11. Combatre els principals factors de risc d'exclusió social a la comarca
11.1 Promoure un treball coordinat amb els ajuntaments per facilitar a les famílies en situació Nombre d'ajuntaments Mig termini
econòmica extrema mesures alternatives de pagament dels tributs locals
que participen en el
programa

Àrea de Presidència
Àrea de Benestar
Ajuntaments

Nombre
de
beneficiaris/municipi
11.1.1 Definir un protocol d'actuació que plantegi diferents alternatives en funció de la situació Tipologia de mesures Mig termini
individual i familiar (ajornament de pagament, condonació dels interessos de demora i recàrrec, incloses en el protocol
exempcions fiscals, etc.)
Nombre d'ajuntaments
adherits al protocol

Àrea de Presidència
Àrea de Benestar
Ajuntaments

11.2 Fomentar acciones per combatre la pobresa energètica de les famílies en situació d'exclusió Nombre
famílies Mig termini
social I més vulnerables de la comarca (Mateix objectiu operatiu que l'1.1)
beneficiaries/població
en risc

Àrea de Benestar

Nombre
famílies
beneficiaries/SBAS
Nombre
famílies
beneficiaries/Població
total
Nombre
famílies
beneficiaries/Tipologia
de famílies
Nombre
famílies
beneficiaries/Sexe
11.2.1 Definir un protocol per tal de concertar amb els ajuntaments la garantia d'accés als Nombre d'ajuntaments Mig termini
subministraments bàsics de la llar per aquestes famílies. (Mateixa acció que la 1.1.1)
adherits al protocol

Àrea de Benestar

Altres Plans

Nombre
de
llars
beneficiaries/municipi
11.2.2 Promoure una campanya de sensibilització amb les empreses subministradores sobre la Nombre
d'empreses Mig termini
pobresa energètica. (Mateixa acció que la 1.1.2)
subministradores
participants
en
la
campanya

Àrea de Benestar

Nombre d'accions dutes
a
terme/tipologia
d'accions
11.3 Facilitar l'accés a un habitatge digne a totes les famílies de la comarca

Taxa
d'infrabitatge Mig termini
(habitatges en situació
d'infrahabitatge/total
habitatges)

Àrea d'Habitatge

11.3.1 Detectar les necessitats i dificultats d'accés a l'habitatge a la comarca

Nombre casos amb Curt termini
problemàtiques
d'habitatge
a la
memòria de serveis
socials

Àrea d'Habitatge

Tipologia
de
problemàtiques d'accés
11.3.2 Identificar situacions il·legals i d'amuntegament en els els municipis de menys de 1000 Nombre de situacions Curt termini
habitants mitjançant un protocol.
il·legals
identificades/municipi

Àrea d'Habitatge
Ajuntaments

11.3.3 Dimensionar el parc d'habitatge buit de la comarca

Àrea d'Habitatge

Nombre
d'habitatges Mig termini
buits/municipi
Nombre de censos
elaborats/municipi

11.3.4 Definir i promoure una borsa d'habitatge solidari per famílies en risc d'exclusió

Nombre
d'agents Llarg termini
implicats en la definició.
Nombre

d'habitatges

Àrea d'Habitatge
Àrea de Benestar

Agenda 21

identificats/municipi
Nombre de persones
beneficaries
11.4 Millorar l'ocupabilitat de les persones al llarg de la seva vida a través de la promoció Taxa
d'accions formatives de qualitat.
d'ocupació/municipi

Curt termini

11.4.1 Reforçar l'oferta formativa en competències bàsiques (llengua i TICs) per a persones Nombre
d'accions Curt termini
adultes en situació d'atur, o que vulguin millorar la seva ocupabilitat
formatives/municipi
i
tipologia

Àrea de Promoció Pla Estratègic
Econòmica
Formació

Àrea de Promoció
Econòmica
Àrea de Benestar

Nombre de persones
beneficiàries
11.4.2 Promoure un espai virtual i compartit entre tots els agents que reculli l'oferta formativa Nombre
d'agents Curt termini
bàsica
implicats en el projecte

Ajuntaments

Nombre de recursos
compartits en l'espai
virtual
Nombre de visites a
l'espai web
Nombre
de
matriculacions en els
recursos inclosos al web
11.4.3 Facilitar informació per accedir als Certificats de Professionalitat que acreditin Nombre de persones Curt termini
l'experiència professional
que
sol·liciten
el
certificat
de
professionalitat a la
comarca/sexe/edat/mu
nicipi

Ajuntaments

11.4.4 Promoure una major orientació formativa i laboral per a les persones adultes

Àrea de Promoció
Econòmica

Nombre de derivació a Curt termini
recursos
formatius/sexe/edat/mu

nicipi/nivell formatiu
Nombre de consultes al
Club
de
la
feina/sexe/edat/munici
pi/nivell formatiu
11.5 Facilitar suport a l'emprenedoria i a la creació d'empreses a la comarca

Nombre d'emprenedors Curt termini
i
emprenedores
informats/des
i/o
orientats/ades.

Àrea de Promoció
Econòmica

Nombre d'emprenedors
i emprenedores
assessorats/des.
Nombre de plans
d'empresa.
11.5.1 Implementar metodologies de treball (co-working) que permetin l'intercanvi i el suport Nombre d'accions dutes Curt termini
interpersonal entre emprenedors
a terme.
Nombre de participants

Àrea de Promoció
Econòmica

11.5.2 Realitzar accions formatives destinades a millorar les habilitats d'emprenedoria

Àrea de Promoció
Econòmica

Nombre
d'accions Curt termini
formatives
Nombre d'hores de
formació/temàtica
Nombre
d'assistents/sexe/edat/
municipi

11.5.3. Compartir l'experiència i coneixement dels empresaris de la comarca per donar suport als Nombre d'empresaris Mig termini
emprenedors
vinculats a projectes de
mentoratge
Nombre d'emprenedors
que
participen
en
iniciatives conjuntes
12. Fomentar l'autonomia i apoderament de la població d'origen estranger en situació de risc d'exclusió

Àrea de Promoció
Econòmica

12.1 Enfortir la metodologia d'intervenció comunitària per treballar amb grups en risc d'exclusió

Nombre de projectes
que
incorporen
metodologia
comunitària

12.1.1 Capacitar el professionals de l'àmbit social per dotar-los de més recursos d'intervenció Nombre
comunitària en el territori
formatives
metodologia
comunitària

d'accions Curt termini
en

Àrea de Benestar

Àrea de Benestar

Nombre hores formació
en
metodologia
comunitària
Nombre professionals
beneficiaris
12.1.2 Reforçar les accions comunitàries en els municipis orientades a millorar l'ocupabilitat

Nombre
d'accions Curt termini
(hores,
beneficiaris,
etc.)
comunitàries
orientades a millorar la
ocupabilitat/total
accions comunitàries

Àrea de Benestar

12.1.3 Avaluar les accions en curs per tal de definir estratègies d'intervenció de major abast.

Assoliment
l'avaluació

Àrea de Benestar

de Mig termini

Pla Igualtat

Determinar
noves
estratègies d'intervenció
(qualitatiu)
12.2 Promoure un projecte-pilot en un municipi de la comarca per establir noves línies de treball Nombre
que fomentin l'autoocupació, en el marc del projecte Europeu Labour Plus.
d'agents/professionals
que participen en el
projecte-pilot
Nombre
d'accions
formatives vinculades al
projecte-pilot
destinades
a
professionals

Àrea de Benestar
Pla Igualtat
Àrea de Promoció
Econòmica

Nombre
d'accions
formatives vinculades al
projecte-pilot
destinades a persones
beneficiàries
12.2.1 Dissenyar un projecte que promogui activitats econòmiques sostenibles de caire Nombre de persones Curt termini
intergeneracional i intercultural, en un municipi de la comarca, amb un grup de persones beneficiàries
en
el
d'origen estranger.
projecte-pilot

Àrea de Benestar
Pla Igualtat
Àrea de Promoció
Econòmica

Tipologia
d'activitats
econòmiques incloses
en el projecte-pilot
Tipologia de
d'ocupabilitat

perfils

Perfil de les persones
beneficiàries
(sexe,
edat, origen, nivell
d'estudis i municipi)
13. Prevenir situacions de risc i vulnerabilitat relacionades amb la salut, la violència física, psíquica o sexual i/o trata
13.1. Reforçar l'atenció, coordinació, prevenció i sensibilització en violència de gènere a la Nombre
de Curt termini
comarca
denúncies/any
Nombre
persones
ateses/any

Àrea de Benestar

Pla d'Igualtat

13.1.1. Promoure accions formatives especialitzades I integrals adreçades als professionals de la Nombre
accions Curt termini
xarxa que treballen en violència de gènere.
formatives/any
Nombre
professionals/disciplines

Àrea de Benestar

Pla d'Igualtat

13.1.2. Reforçar i fer més estable la coordinació amb l'àmbit judicial de la comarca per millorar la Nombre
informació sobre recursos i serveis
coordinacions/any

de Curt termini

Àrea de Benestar

Pla d'Igualtat

13.1.3. Enfortir el treball en xarxa amb les àrees bàsiques de salut de la comarca per promoure Nombre
una major coordinació entre serveis
coordinacions/any

de Curt termini

Àrea de Benestar

Pla d'Igualtat

13.2. Consolidar la Taula de prostitució comarcal com espai professional d'actuació

Nombre

de

reunions

Àrea de Benestar

anuals
Nombre
d'agents
participants
a
la
Taula/agents convocats
Tipologia
de
problemàtiques
abordades anualment
13.2.1 Difondre la xarxa de recursos i entitats socials en el territori

Nombre d'entitats
recursos implicats

i Curt termini

Àrea de Benestar

Pla d'Igualtat

13.2.2 Concertar amb els agents implicats la garantia de l'exercici de l'activitat en condicions de Nombre
d'agents Mig termini
salubritat i seguretat.
implicats/tipologia
d'agents

Àrea de Benestar

Pla d'Igualtat

Vellesa
Indicadors seguiment Temporalitat

Equip responsable

14. Promoure l'envelliment actiu de la població de la comarca mitjançant projectes comunitaris en els àmbits formatiu, laboral, residencial i/o relacional
14.1 Iniciar un procés de reflexió sobre l'envelliment actiu de la gent gran de la comarca

Nombre
d'agents Curt termini
implicats en el procés

Àrea de Benestar

Nombre de sessions
de treball realitzades
14.1.1 Crear un grup de treball motor que estableixi les bases del procés de reflexió

Nombre
de Curt termini
participants/perfil
(sexe, edat, municipi,
nivell
d'estudis,
trajectòria
professional)

Àrea de Benestar

14.1.2 Promoure un estudi qualitatiu sobre trajectòries d'envelliment a la comarca i necessitats Nombre d'entrevistes Curt termini
associades
realitzades

Àrea de Benestar

Nombre d'enquestes
sobre necessitats de
la gent gran de la
comarca
14.1.3 Organitzar un jornada de reflexió amb els Casals i associacions de la gent gran per tal de Nombre
d'entitats Curt termini
concertar línies de treball futures
participants en la
jornada
Nombre de persones
participants
a
la
jornada
Noves propostes per
promoure
un
envelliment actiu a la

Àrea de Benestar

Altres Plans

comarca
14.2 Promoure la participació de mentors sèniors en el programa-pilot de mentoratge destinat a Nombre de mentors Mig termini
joves amb la xarxa empresarial de la comarca
que
participen
programa-pilot
Nombre de
participants

joves

14.2.1 Crear una borsa de mentors i joves emprenedors de la comarca. (Mateixa acció que la Nombre de mentors Mig termini
9.1.2)
inclosos a la borsa /
perfil professional
Nombre de
participants

Àrea de Promoció
Econòmica
Àrea de Joventut

Àrea de Promoció
Econòmica
Àrea de Joventut

joves

Nombre de parelles
de mentoratge/sector
productiu
Nombre de joves de la
borsa que emprenen
nous negocis
14.3
Afavorir la creació de xarxes de suport mutu intergeneracional a nivell comunitari Nombre de persones Curt termini
per prevenir la solitud i l'aïllament de les persones grans en els municipis petits i en nuclis de grans
que
viuen
població aïllats
soles/municipis petits

Àrea de Benestar
Àrea de Joventut

14.3.1 Promoure un programa-pilot de convivència voluntària intergeneracional que fomenti Nombre de nuclis de Mig termini
alhora les xarxes de suport mutu de proximitat per combatre l'aïllament i solitud de les persones convivència/municipi/
grans (Mateixa acció que la 10.1.3)
durada
de
la
convivència
Nombre de persones
participants
14.3.2 Consolidar el projecte “Més grans”, adaptant-lo a les necessitats de la comarca i ampliant Nombre nous nuclis Curt termini
l'abast de persones beneficiaries
mentoratge
semestrals

Àrea de Benestar

Nombre
famílies
beneficiàries/municipi
/tipologia
problemàtica
Nombre
mentors
/pèrfil (sexe, edat,
nivell
d'estudis
i
municipi)
14.3.3 Ampliar l'abast territorial dels grups de suport a cuidadors de persones amb dependència Nombre grups
suport/municipi

de Curt termini

Àrea de Benestar

Nombre
persones
beneficaries/municipi
/sexe/edat
Nombre
persones
dependents que es
beneficien
indirectament/munici
pi
15. Reforçar la xarxa de transport públic intracomarcal per garantir l'accés de les persones grans als recursos més especialitzats que es troben en municipis
urbans
15.1 Adequar l'oferta de transport públic a les necessitats de mobilitat de la gent gran

Nombre de gent gran Mig termin
amb dificultats de
mobilitat
intracomarcal/munici
pi

Àrea de Benestar

Municipi coberts per
les rutes de transport
públic/freqüència de
pas
15.1.1 Detectar les persones grans que es poden trobar amb dificultats especials de mobilitat als Nombre de persones Mig termini
municipis de la comarca i estudiar la viabilitat de vies alternatives de transport que facilitin la grans amb dificultat
seva mobilitat.
de mobilitat/municipi

Àrea de Benestar
Ajuntaments

Pla Igualtat

Nombre de noves
actuacions
promogudes/any/mu
nicipi
15.1.2 Ampliar els ajuts individuals per al transport per a persones amb discapacitat

Nombre
d'ajuts Curt termini
concedits a entitats i a
persones
Nombre línies
transport

Àrea de Benestar

de

Nombre de persones
beneficiàries
dels
ajuts/perfil
(sexe,
edat, municipi)
16. Planificar estratègicament els recursos sociosanitaris per a la gent gran de la comarca per garantir una gestió més eficient
16.1 Promoure un treball conjunt entre administracions i amb les entitats socials per actualitzar Nombre
d'agents Llarg termini
el coneixement de les necessitats sociosanitàries a la comarca
participants en el
procés
Tipologia
necessitats
identificades

Àrea de Benestar

de

Recursos identificats Llarg termini
16.1.1 Encarregar al Consell Consultiu de la gent gran un estudi sobre les actuacions i recursos que no existeixen o
que caldria activar a mig termini per donar millor resposta a les demandes socials
amb
cobertura
deficient
Propostes de millora
definides a partir del
diagnòstic

Àrea de Benestar

Territori
Indicadors seguiment

Temporalitat

Equip responsable

Altres
Plans
comarcals

17. Millorar la xarxa de transport públic intracomarcal i la connexió dels municipis petits amb els municipis mitjans i grans per garantir l'accés als recursos Agenda 21
inclusius que faciliten els diversos agents
17.1 Garantir transport escolar als infants que no hi poden accedir per residir en mateix municipi Infants que viuen en Curt termini
(nuclis urbans) (Mateix objectiu operatiu que el 1.5)
nuclis
urbans
que
queden fora de la xarxa
de transport escolar

Àrea de Benestar
Àrea Ensenyament
Ajuntaments

Nuclis
urbans
que
queden fora de la xarxa
de transport escolar
17.1.1 Detectar les dificultats dels infants per accedir a l'escola en els municipis amb diferents Nombre de casos atesos Curt termini
nuclis urbans (mateixa acció que la 1.5.1)
per
serveis
socials
relacionats
amb
escolarització

Àrea de Benestar
Àrea Ensenyament
Ajuntaments

17.1.2 Estudiar en els casos detectats quina actuació seria la més òptima i caldria promoure per Nombre d'infants que Curt termini
garantir el transport escolar d'aquests infants (mateixa acció que 1.5.2.)
s'acullen
a
ajut
específic/municipi

Àrea de Benestar
Àrea Ensenyament
Ajuntaments

17.2 Adequar l'oferta de transport públic a les necessitats de mobilitat de la gent gran (mateix Nombre de gent gran Mig termini
objectiu que el 15.1)
amb
dificultats
de
mobilitat
intracomarcal/municipi

Àrea de Benestar

Municipi coberts per les
rutes
de
transport
públic/freqüència de pas
17.2.1 Detectar les persones grans que es poden trobar amb dificultats especials de mobilitat als Nombre de persones Mig termini
municipis de la comarca i estudiar la viabilitat de vies alternatives de transport que facilitin la grans amb dificultat de
seva mobilitat (mateixa acció que la 15.1.1)
mobilitat/municipi
Nombre
de
noves
actuacions
promogudes/any/munici

Àrea de Benestar
Ajuntaments

pi
17.2.2 Ampliar els ajuts individuals per al transport per a persones amb discapacitat (mateixa Nombre
d'ajuts Curt termini
acció que la 15.1.2)
concedits a entitats i a
persones
Nombre
transport

línies

Àrea de Benestar

de

Nombre de persones
beneficiàries
dels
ajuts/perfil (sexe, edat,
municipi)
17.3 Detectar les necessitats de mobilitat de la comarca

Assoliment de l'objectiu Curt termini

Agència comarcal
de l'energia

17.3.1 Fer un estudi de mobilitat de la comarca que incorpori propostes sostenibles i inclusives

Principals
necessitats/municipi

Agència comarcal
de l'energia

Curt termini

Principals propostes que
garanteixin la cobertura
de les necessitats dels
col·lectius
en
risc
d'exclusió
17.4 Sensibilitzar la població sobre els avantatges de compartir vehicle en trajectes diaris per Nombre de persones Curt termini
afavorir la creació de xarxes de suport mutu
que
comparteixen
vehicle mitjançant les
plataformes
existents/municipi

Àrea
de
Ambient

Medi

17.4.1 Difondre a través d'una campanya de sensibilització les diferents plataformes per Nombre d'accions de Curt termini
compartir vehicle a la comarca
sensibilització

Àrea
de
Ambient

Medi

Àrea
de
Ambient

Medi

Impactes en mitjans
17.4.2 Promoure la creació d'un recurs tecnològic que afavoreixi l'us compartit de vehicles

Nombre
d'usuaris/municipi

Curt termini

Tipologia de trajectes
(freqüència
d'us,
distàncies, dies d'us)
18. Planificar estratègicament l'accés, distribució i gestió dels recursos i serveis inclusius dels diversos agents de la comarca

Agenda 21

18.1 Facilitar eines de diagnòstic permanent sobre els factors, perfils de risc d'exclusió i recursos Nombre
d'informes Curt termini
inclusius a la comarca
sobre la realitat social
editats anualment

Gerència
Àrea de Benestar

18.1.1 Crear un observatori permanent de la inclusió social a l'Alt Empordà

Gerència
Àrea de Benestar

Nombre
d'informes Curt termini
social editats anualment
Nombre d'agents que
proporcionen dades per
a
l'elaboració
de
l'informe
Tipologia de recursos de
coneixement

18.1.2 Elaborar un mapa de recursos inclusius de la comarca

Nombre
de Curt termini
recursos/tipologia
de
recursos
(municipi,
àmbit
d'intervenció,
agent responsable)

18.1.3 Crear una plataforma virtual de lliure accés que permeti cercar fàcilment els recursos Nombre de visites a Curt termini
inclusius de la comarca
l'espai web

Gerència
Àrea de Benestar

Serveis Tècnics

Nombre
de
recursos/tipologia
(municipi,
àmbit
intervenció, agent)
18.2 Facilitar un suport tècnic eficient i adequat als municipis per garantir els serveis i programes Nombre
Mig termini
per a les persones
d'intervencions/municip
i/tipologia

Àrea de Benestar

18.2.1 Crear un espai permanent de coordinació que planifiqui i gestioni la distribució de Nombre
de Curt termini
recursos inclusius a la comarca
participants/perfil
professional/àrea/munic

Àrea de Benestar

Agenda 21

ipi
Periodicitat
reunions
Nombre
assolits

de

les

d'acords

18.2.2 Definir un nou perfil professional, integrat en l'estructura comarcal, flexible, versàtil i Nombre
de
places Mig termini
polivalent, i amb coneixement i experiència en treball comunitari, amb responsabilitats de creades
planificació i gestió per als municipis de menys 3000 habitants.
Taxa de cobertura de
municipis

Gerència

18.2.3 Estudiar la viabilitat de mancomunar serveis inclusius per facilitar un major accés de la Nombre de serveis i Mig termini
població en risc
recursos
mancomunats/tipologia
/àmbit territorial

Àrea de Benestar

18.3 Reforçar el coneixement i millorar la comunicació sobre les accions inclusives a la comarca

de Curt termini
i

Àrea de Benestar
Àrea
de
Comunicació

18.3.1 Ampliar els públics objectius a qui adreçar la informació del Pla d'Inclusió mitjançant els Nombre
de Curt termini
mitjans de comunicació propis i l'ús de les xarxes socials
visites/seguidors
dels
mitjans de comunicació
propis

Àrea de Benestar
Àrea
de
Comunicació

18.3.2 Crear una plataforma virtual d'entitats socials de la comarca

Àrea de Benestar

Campanyes
sensibilització
informació

Nombre d'entitats que Curt termini
en
formen
part/municipi/àmbit
d'intervenció
Nombre de projectes i
recursos
compartits
generats

18.4 Definir i dissenyar amb el conjunt de les entitats de la Taula per a la Inclusió un nou Nombre
d'entitats Curt termini
projecte d'intervenció en el territori, amb diferents línies d'actuació, que sigui compartit i participants
consensuat entre el conjunt d'entitats, per combatre l'exclusió social a la comarca
Nous voluntaris/municip

Àrea de Benestar

18.4.1 Crear un grup de treball, en el marc de la Taula d'Inclusió, encarregat de definir un Nombre

Àrea de Benestar

d'agents Curt termini

projecte concret

18.4.2 Organitzar una jornada del voluntariat social a la comarca

participants
Nombre de
realitzades

sessions

Nombre
assolits

d'acords

Nombre
implicades

d'entitats Curt termini

Nombre de
participants

persones

Àrea de Benestar

Nombre
de
nous
voluntaris assolits
18.5 Obrir una línia de treball amb les empreses de la comarca per promoure la cooperació en Nombre de
microprojectes solidaris
microprojectes
solidaris/municipi

Curt termini

Àrea de Benestar

18.5.1 Elaborar material de sensibilització específic per a les empreses de la comarca sobre les Accions
de Curt termini
necessitats socials i microprojectes solidaris a l'Alt Empordà
sensibilització/tipologia

Àrea de Benestar

18.5.2 Elaborar vídeo de difusió Empreses Solidàries de l'Alt Empordà

Nombre de convenis
signats
Població beneficiària
Finançament aconseguit
anualment/tipologia de
projecte
Nombre
solidàries

d'empreses

Nombre
visualitzacions

de Curt termini

Àrea de Benestar

18.5.3 Crear al web (www.inclusioaltemporda.cat) l'espai Empreses Solidàries per a facilitar Nombre de
visualitzacions

Curt termini

Àrea de Benestar

informació i contacte amb microprojectes Alt Empordà

Nombre d'empreses que
accedeixen al programa

18.5.4 Organitzar jornada de presentació a les empreses de la comarca de la iniciativa Empreses Nombre d'empreses
Solidàries Alt Empordà
assistents/municipi

Curt termini

Àrea de Benestar

18.6 Reforçar la participació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en les xarxes nacionals, Nombre de projectes
estatals i internacionals sobre polítiques i programes d'inclusió social
elaborats anualment

Curt termini

Àrea de Benestar

18.6.1 Dissenyar un projecte-pilot que promogui activitats econòmiques sostenibles de caire Nombre de persones Curt termini
intergeneracional i intercultural, en un municipi de la comarca, amb un grup de persones beneficiàries
en
el
d'origen estranger, en el marc del projecte Labour Plus
projecte-pilot

Àrea de Benestar

Nombre de
professionals en
l'elaboració de
projectes/perfil
professional
Nombre de projectes
finançats/Nombre de
projectes presentats en
convocatòries

Tipologia
d'activitats
econòmiques incloses
en el projecte-pilot
Tipologia de
d'ocupabilitat
Perfil
beneficiàries

perfils
persones

18.6.2 Definir dos projectes internacionals en els àmbits de la pobresa infantil i el treball Assoliment de l'acció
comunitari, i cercar socis europeus
Nombre de
professionals en
l'elaboració de

Curt termini

Àrea de Benestar

projectes/perfil
professional
18.6.3 Presentar aquests projectes a les convocatòries estatals i internacionals en el període Nombre de
2014-2016
convocatòries en que
s'han presentat
projectes
18.6.4 Reforçar la presència i responsabilitats en les xarxes internacionals

Curt/Mig
termini

Nombre de xarxes
Mig termini
internacionals en que es
participa
Nombre de xarxes/grups
de treball que lidera el
Consell Comarcal

Àrea de Benestar

Gerència
Àrea de Benestar

Annex 2: Relació de participants en el procés d'elaboració del Pla
per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Xavier Sanllehí, President Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Joaquim Felip, conseller de Promoció Econòmica del CCAE
José Luis Yécora, conseller de Benestar social del CCAE
Carles Alvarez, conseller d'Habitatge del CCAE
Pere Giró, conseller de Joventut del CCAE
Sònia Martínez, Alcaldessa de La Jonquera
Marc Danés, regidor de Benestar Social Ajuntament de Roses
Assumpció Brossa, regidora de Benestar Social Ajuntament Castelló d'Empúries
Ramona Viella, regidora de Benestar Social Ajuntament de l'Escala
Àrea de Benestar Social
Cristina Cantarero
Rosa Guixé
Roger López
Carme Ortega
Meritxell Pomés
Imma Quintana
Àrea de Cultura i Educació
M.Teresa Genís
Àrea d'Habitatge
Laura Marmaneu
Àrea de Joventut
Jordi Claparols
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Àrea de Medi Ambient
Helena Valent
Àrea de Promoció Econòmica
Carme Capallera
Dolors Colomer
Ajuntament de Castelló d'Empúries
Alícia Fuentes
Lluís Riera
Ajuntament de l'Escala
Olga Campalans
Ajuntament de La Jonquera
Toni Vidal
Ajuntament de Roses
Francesc Sánchez
Carme Delclós
Entitats de la Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà
Ascensió Martínez, ACAS Alt Empordà
Manel Pons, Associació catalana de recursos assistencials (ACRA)
Rosa Comamala, Associació de Famílies acollidores de Girona
Pila Brugués, Associació de familiars i tutors de discapacitats intel·lectuals de l’Alt
Empordà (ONA)
Ma Teresa Figueres, Associació de Malalts d’Alzheimer (AMA)
Katy Reay, ReAssociació Tramuntanets
Vicenç Rovira, Cáritas Interparroquial de Figueres
Joan Batlle i Rosa Lloveras, Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà
Carles Corral, CORFI
Rafael Brosa, Creu Roja de Figueres
Carme Mínguez i Joan Oliva, Federació d’Associacions de Veïns del Sistema Urbà
de Figueres
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Fundació ALTEM
Roser Ayats, Fundació Tutelar
Rafael Aguilar i Lourdes Farinya, Fundació per a la promoció dels Oficis
Sandra Foix, Fundació Roses Contra el Càncer
Arcadi Boixadera, Fundació Salut Empordà
Montserrat Jiménez, Fundació privada Sant Vicenç de Paül (KSAMEU)
Grup Iris, Lída Albert
Narcís Batallé, ONG Tallers
Mohamed El Amrani, Xarxa per a la Convivència de Roses
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