
Alguns indicadors de realitat:

joves, immigració i vulnerabilitat

a Vilanova i la Geltrú



APUNTS DE LA REALITAT JUVENIL A VNG. Algunes dades
*Dades extretes del diagnòstic del Pla Local de Joventut (2012) i de l’estudi sobre Joves i Exclusió social (2014)

Assenyalar què, en aquest recull, es destaquen tan sols els semàfors taronges/vermells sobre les dades 

extretes en les diagnosi. Dades i punts sobre aquells factors a tenir presents per a treballar prevenció i 

intervenció en àmbits de joventut, convivència, cohesió social, immigració i risc d’exclusió social. 

Demografia (2013):

• 15,1% de la població són joves de 15 a 29 anys: 9.999 joves. 
• Aquesta proporció ha disminuït en els darrers quatre anys: el 2009 representaven el 24%; el 16,8% el 
2012, amb 11.178 joves. Però en els propers anys canvia la tendència i es preveu una recuperació del pes 
específic dels joves en el conjunt de la població vilanovina amb la incorporació al col·lectiu dels nascuts a 
principis dels 2000, que van ser una nombrosa cohort.

• 23% dels joves del municipi han nascut a l’estranger (un xic inferior a la mitjana de 

Catalunya, amb un 25,8%).

•Entre els nouvinguts a la ciutat en els darrers 15 anys, predominen els grups d’edat de 25 a 39 anys.
•En el cas dels joves, per orígens, destaquen els que provenen d’altres països de la UE (8%), els nascuts a 
Àfrica (7%) i els provinents de l’Amèrica del Sud (6%).

•La relació entre joves autòctons i joves d’altres orígens, inclús amb els nascuts al nostre país en segona 

generació immigrada, es limita estrictament als espais de trobada obligatoris.



Discriminació i exclusió social:
*dades extretes de l’enquesta a més de 1.000 joves vilanovins/es per la diagnosi del Pla Local de Joventut 2012

• 50% del jovent s’ha sentit discriminat per l’aspecte físic, la classe social, l’ètnia o país 

d’origen, el sexe o l’orientació sexual, en algun moment.

• 50% dels joves nascuts a Catalunya o a Espanya afirmen que la immigració té inconvenients.
• 25% pensen que la immigració té avantatges.
• 25% s’abstenen de manifestar la seva opinió a aquest respecte.

• 90% pensen que hi ha massa estrangers a Vilanova i la Geltrú.  El 32% d’aquests mai no s’han 
relacionat amb persones d’origen immigrant.
• 65% dels joves vilanovins enquestats diuen tractar les persones immigrades amb desconfiança o 
amb indiferència.

• 12% dels joves nascuts fora de l’Estat espanyol que van participar a la diagnosi del PLJ diuen no

relacionar-se mai amb joves autòctons.

• Són factors de vulnerabilitat i risc d’exclusió social: ser dona, jove, sense estudis i 

d’origen immigrant.



Formació, treball i informació :
*Dades extretes de la diagnòstic per l’estudi sobre Joves i Exclusió social (2014)

• Un 22% dels alumnes de 3r d’ESO no s’han graduat.

• Els joves que no finalitzen els estudis obligatoris són el sector de població que va quedant més 
desvinculat del seu entorn i presenta dificultats notables a l’hora d’inserir-se al món laboral, el 
que implica major vulnerabilitat social.

• Molts d’aquests joves opten per reinserir-se en un itinerari  formatiu però reclamen que 

aquesta formació sigui molt més pràctica i efectiva en la transició escola-treball

• Hi ha més demanda de cursos de formació ocupacional que places disponibles. Aquest factor 
genera desmotivació, baixa autoestima i increment d’angoixa envers les expectatives laborals.

• La crisi econòmica ha castigat especialment a les persones joves
• Els contractes a persones joves entre 16 i 29 anys s‘han reduït un 62% en els darrers 5 anys.
• La taxa de contractació temporal és particularment elevada en el col·lectiu de joves. El tipus de 
contractes més freqüents són els que no arriben a un mes de durada degut, també, al factor 
estacional.
• Augmenta l’ interès dels i les joves per a migrar a l’estranger i poder trobar oportunitats 

laborals més ajustades a les seves expectatives, sobretot entre aquelles persones joves amb 

formació més elevada.

• 91,9% dels joves de la ciutat fan ús d’internet, més que la mitjana de joves a Catalunya (82,4%)



Oficina Jove, percepció i participació:

• 60% dels joves coneixen l’Oficina Jove i més d’un 20% ha utilitzat els seus serveis.
• 95% dels que l’han utilitzat mostren una satisfacció elevada pel tracte rebut i la solució a les 
qüestions plantejades.

•La immensa majoria considera que no disposen de suficients equipaments adequats per 
desenvolupar activitats, especialment per als més joves i demanen equipament propi (dada 

qualitativa recollida en els grups de discussió per a l’elaboració del PLJ)

• 54,1% pensen que a la ciutat es donen facilitats per a la participació
• 40% dels joves manifesten tenir interès en participar activament en accions adreçades al 
col·lectiu.

• 23 entitats/ associacions amb participació activa de persones joves a les juntes. 
• 63% dels joves pertanyen a una o més entitats de la ciutat (principalment autòctons)

•Tot i així, els i les joves expressen la seva percepció que les entitats de la ciutat tenen 
tendència a ser endogàmiques.



Salut i esport:

• 44% dels joves diuen consumir alcohol i un 12% haixix, principalment els caps de setmana.
• 25% no es consideren prou informats en relació al consum de drogues
• 15 anys és l’edat mitjana d’inici en els consums de tòxics

• Les entitats esportives realitzen, especialment, un important treball d’incorporació de la 

població jove nouvinguda

• 72,2% del jovent vilanoví practica esport (en front el 56,3% de mitjana de Catalunya)

• La immensa majoria de les noies d’origen africà, magribí i sud-americà expressen que deixen 

de practicar esport quan passen a l’ESO.


