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1. Introducció

QUÈ ÉS EL PLIA
És un instrument per ordenar i definir 
totes les actuacions municipals en 
matèria d’infància i adolescència, i 
implicar els agents socials del territori, 
els infants i els adolescents en una 
estratègia conjunta d’actuació.

PER QUÈ UN PLIA
Perquè conèixer, escoltar, atendre i 
comprendre les necessitats dels nostres 
infants i adolescents és cabdal per 
poder orientar les accions a emprendre 
per tal de millorar el seu present i el 
seu futur.



2. Metodologia
2.1 COM S’HA OBTINGUT LA INFORMACIÓ?

Projecte participatiu, transversal i en xarxa

TÈCNIQUES UTILITZADES
• Anàlisi de dades sociodemogràfiques
• Tallers participatius tècnics i entitats
• Enquesta a l’alumnat 
• Entrevistes personals

QUI HA PARTICIPAT?
• 50 informants clau   

Personal tècnic municipal i entitats

• 900 infants



DIAGNOSI: Recollida de  dades 
demogràfiques, de recursos i de 
visions dels professionals del 
sector. Fotografia de la ciutat

ANÀLISI: S’ha analitzat aquesta 
informació que ha donat lloc a 
punts forts i febles a la nostra 
ciutat. 73 necessitats

PLA D’ACCIÓ: S’han estructurat 
les 73 necessitats en 5 eixos de 
treball i s’han definit les accions a 
desenvolupar en els propers anys.
122 accions

2. Metodologia
2.2 EL PROCÉS D’ELABORACIÓ



3. Eixos de treball
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EIX 5: Ciutat amb entorns segurs, 

agradables i sostenibles

EIX 4: Participació activa a la comunitat

EIX 3: Promoció d’hàbits i estils de vida 

saludables, equilibrats i constructius

EIX 2: Foment de la igualtat d’accés a 

l’educació i suport a la transició al treball

EIX 1: Protecció dels infants i adolescents en 

situació o risc d’exclusió social
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122 ACCIONS



4. Realitat demogràfica de la població 0 - 18

A Vilanova i la Geltrú hi viuen 13.036 infants i 
adolescents amb edats compreses entre els 0 i els 18 
anys. 

Concretament:

• 2.743  de 0 a 3 anys
• 2.283 de 4 a 6 anys
• 4.277 persones de 7 a 12 anys i 
• 3.727 persones de 13 a 18 anys

Gràfic: Evolució de la població de 0 a 18 anys a VNG 2008-2013

Aquesta dada representa un 19,5 % sobre el total 
de la població de Vilanova i la Geltrú.
Un 14,6 % tenen nacionalitat estrangera, provenen 
principalment del Marroc, de Romania i d’Itàlia.



Eix 1.Protecció dels infants i adolescents 
en situació o risc d’exclusió social

NECESSITATS DETECTADES -14 

Alguns exemples de necessitats:
• Augment del nombre de persones que 
necessiten la Renda Mínima d’Inserció

• Insuficiència dels ajuts d’urgència 
social per cobrir tota la demanda 
existent

• Augment de casos d’exclusió
residencial amb infants implicats

Garantir l’accés  en igualtat d’oportunitats 
als serveis i activitats de la ciutat.

278.901,44 €2013 (30/9/13)

314.107,95 €2012

274.655,84 €2011

312.378,12 €2010

289.200,03 €2009

Ajuts econòmics de despesa 
de Serveis Socials VNG



Eix 1.Protecció dels infants i adolescents 
en situació o risc d’exclusió social

ACCIONS QUE ES DESENVOLUPARAN  - 40

Alguns exemples d’accions:

• Increment dels ajuts d’urgència social
• Bossa de mediació de lloguer social
• Ajuts a l’escolaritat
• Suport a les entitats que ofereixen accions encaminades a 

l’alimentació infantil



Eix 2. Foment de la igualtat d’accés a 
l’educació i suport a la transició al treball

Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats en els àmbits de 
l’educació i el món laboral.

NECESSITATS DETECTADES – 12

Alguns exemples de necessitat:

• Cal seguir treballant per reduir el percentatge de fracàs escolar
• Cal seguir treballant per reduir el percentatge d’absentisme 

escolar
• Alta desmotivació entre els joves que arriben a la secundària
• Facilitar la coordinació entre les entitats que 
treballen pel reforç escolar 
dels infants



Eix 2. Foment de la igualtat d’accés a 
l’educació i suport a la transició al treball

ACCIONS QUE ES DESENVOLUPARAN – 19

Alguns exemples d’accions:

• Potenciar els projectes adreçats a reduir el fracàs escolar: FAR, 
Tastets, PTT-PQPI...

• Participació en el Pla d’Acció per Reduir l’Absentisme Escolar i de 
Prevenció de l’Abandonament Prematur als centres educatius

• Programes de reforç escolar i millora dels hàbits d’estudi
• Comissió de garantia de l’escolarització



Eix 3. Promoció d’hàbits i estils de vida 
saludables, equilibrats i constructius

NECESSITATS DETECTADES -15
Alguns exemples de necessitats:

• Seguir millorant diversos aspectes quan 
a l’alimentació dels infants: reduir el 
consum de carn, augmentar el consum 
de fruita i verdura i reduir el consum de 
pastisseria, llaminadures i patates xip

• Falta de motivació per part de l’alumnat 
de secundària per la pràctica esportiva

Promoció d’hàbits saludables en l’alimentació i l’activitat 
física per tal d’evitar conductes de risc

Gràfic 11: Sopar en família. 

Enquesta a alumnat de VNG 2013



Eix 3. Promoció d’hàbits i estils de vida 
saludables, equilibrats i constructius

ACCIONS QUE ES DESENVOLUPARAN – 15

Alguns exemples d’accions:

• Projecte ECPAM (Escoles amb Cuina Promotora d’Alimentació
Mediterrània) de promoció de l’alimentació saludable a les escoles

• Activitats de sensibilització als centres educatius
• Activitats d’educació per a la salut als centres educatius



Eix 4. Participació activa a la comunitat

Assistència i implicació dels infants en les activitats del 
municipi, en temes de ciutat i en la democràcia local.

NECESSITATS DETECTADES – 17
Alguns exemples de necessitats:

• Els programes d’activitats visuals, escèniques i de música sovint tenen un 
cost econòmic que no totes les famílies es poden permetre

• El 17% de l’alumnat enquestat no realitza cap activitat extraescolar. Més 
de la meitat d’aquest (64%) mostra desig de fer-ne

• No existeixen òrgans municipals estables de participació adreçats als 
infants i adolescents 

• El consum de televisió i videojocs augmenta amb l’edat i és inversament 
proporcional al temps dedicat al joc i a la lectura



Eix 4. Participació activa a la comunitat

Alguns exemples d’accions:

• Aplicació de descomptes al T.Principal i l’Auditori 
amb el carnet de les biblioteques de la Xarxa de 
Biblioteques municipals

• Suport a les AMPA per les activitats fora de l’horari 
lectiu a través de la convocatòria pública de 
convenis i subvencions

• Activitats d’animació a la lectura als centres 
educatius de primària i de secundària

• Programes de reforç escolar i millora dels hàbits 
d’estudi

• Accions de participació en temes de ciutat per tal de 
recollir i tenir en compte la visió d’infants i 
adolescents en temes de ciutat

ACCIONS QUE ES DESENVOLUPARAN  – 31



Eix 5. Ciutat amb entorns segurs, 
agradables i sostenibles

Alguns exemples de necessitats:

• Dificultat per mantenir els 
espais de joc infantil dels parcs 
i jardins

• Cal continuar treballant per 
millorar l’autonomia dels 
infants adaptant itineraris 
segurs destinats a pacificar el 
trànsit al voltant de les escoles, 
els equipaments esportius...

Necessitat de pensar i dissenyar una ciutat segura pels nens i 
nenes que promogui la seva autonomia i benestar.

NECESSITATS DETECTADES – 16

•Existència d’un cert estigma en relació a la població nouvinguda i 
una relativa manca de relació entre joves de diferents orígens



Eix 5. Ciutat amb entorns segurs, 
agradables i sostenibles

ACCIONS QUE ES DESENVOLUPARAN 
– 30

Alguns exemples d’accions:

• Revisió i manteniment dels espais de joc 
infantil de la ciutat

• Elaboració del Pla de Mobilitat
• Accions per millorar els accessos dels 
centres escolars (itineraris segurs)

• Tallers de sensibilització al voltant de la 
incidència dels prejudicis en les 
relacions, les migracions, la diversitat i la 
discriminació adreçats a l’alumnat de 
secundària



Moltes gràcies per la vostra 
participació!

Educació- IMET, Serveis Socials, Serveis Viaris, Mobilitat, Urbanisme, 
Participació Ciutadana, Convivència, Equitat, Oficina Local d’Habitatge, 
Medi Ambient, Llicències, Xarxa de centres cívics, VNG Inclusió, Salut, 
Esports, Cultura, OMIC, Entitats, Joventut, Biblioteques, Policia Local

C.E. Drac Màgic, C.E. L’Espurna, C.E. La Geltrú, C.E. Els Grumets, Coral 
Infantil L’Estrop, Club Patí Vilanova, Club Bàsquet Samà, Centre Obert, 

Ludoteca La Bruixa, Ludoteca El Pirata

Centres educatius de Vilanova i al Geltrú

Diputació de Barcelona 


