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1. Presentació 

El Pla d’Actuació Municipal 2011-2015 del govern vilanoví recull en el seu segon 

apartat, les voluntats de foment de la creativitat, l’esperit crític, els valors ètics i cívics, 

els hàbits saludables i la participació ciutadana entre els infants i adolescents de la 

ciutat.   

Per tal de començar a treballar fermament en aquesta línia, es veié necessari partir 

d’una anàlisi global de la situació de la infància a Vilanova i la Geltrú.  Una anàlisi que 

ens permetés tenir una radiografia viva i actual de les actuacions amb perspectiva 

d’atenció a la infància que hi ha a la ciutat. 

És per aquesta raó que a l’octubre de 2012, el govern de Vilanova i la Geltrú va 

presentar la seva aposta decidida de posta en marxa del projecte d’elaboració del PLA 

LOCAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA de la ciutat. 

De la mà de la Diputació de Barcelona, l’antiga regidoria d’Infància promogué els 

primers passos de la confecció d’aquest Pla Local.  Després, a partir de gener de 

2013, el projecte continuà en mans de la regidoria de Participació que assumí certes 

competències sobre infància i adolescència i esdevingué el grup de seguiment 

encarregat del PLIA. 

En aquests moments i en aquest document, us podem presentar una diagnosi que 

pretén recollir les diferents accions que potencien el desenvolupament global del 

col·lectiu de 0 a 18 anys vilanoví i que es porten a terme al nostre municipi, amb 

l’objectiu que ens ajudi a orientar, planificar i coordinar el pla d’acció.  Es tracta doncs, 

del primer esgraó del projecte PLA LOCAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA. 
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2. Pla d’Infància i Adolescència de Vilanova i la Geltrú - 

PLIA 

El Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Vilanova i la Geltrú és un instrument, no 

un objectiu.  Un instrument que ens ha de permetre conèixer, compartir i reflexionar 

sobre la situació actual de la infància i l’adolescència al municipi i definir, a nivell local, 

una mirada compartida i una estratègia comuna d’actuació per als propers anys. 

Una estratègia d’actuació que sigui coherent amb el desenvolupament d’altres 

estratègies municipals o plans sectorials transversals existents, com el Pla Local de 

Joventut o el Pla Local d’Inclusió Social del mateix Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Com s’ha enfocat? Principis normatius 

El context normatiu impulsat els darrers anys ha estat molt important en l’àmbit de la 

infància i adolescència:  

o Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovada per l’Assemblea General de les 

Nacions Unides l’any 1989,  

o Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i de l’adolescència,  i 

o Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 

 

Aquest context normatiu constitueix el marc de referència de les actuacions municipals 

sobre la infància i l’adolescència: 

o Visualitzant l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets i d’oportunitats 

que pot exercitar per si mateix.  

Fomentant la revisió global del dret i de les polítiques públiques des del prisma de la prioritat 

de l’interès de l’infant o adolescent: tota política i tota norma hauran de ser avaluades des de 

la prespectiva dels infants i adolescents, per garantir que inclouen els objectius i les accions 

pertinents adreçats a satisfer el seu interès superior. 

 

o També centrant-se en la prevenció del desemparament. 

Les administracions públiques han de desenvolupar les actuacions necessàries per preservar 

l’infant o l’adolescent de les situacions que són perjudicials per al seu benestar o 

desenvolupament integral. 
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o En la protecció global per a tota la infància i adolescència. 

Les administracions públiques també desenvoluparan actuacions socials reservades per “quan 

les coses van malament”, quan el desenvolupament integral de l’infant o l’adolescent sembla 

clar que resulta seriosament afectat i, conseqüentment en situació jurídica de declaració de 

desemparament.   

 

o En la incorporació de la promoció i atenció en tots els seus àmbits de la vida 

quotidiana.  

Les administracions públiques desenvoluparan actuacions socials que obeeixin a objectius de 

millora social i responent a anhels o aspiracions col·lectius, particularment als d’un benestar 

personal i social més gran. 

 

o I finalment, en la participació de l’infant i l’adolescent en tot el què l’afecta. 

Les administracions dissenyaran polítiques públiques adreçades a infants i adolescents perquè 

puguin participar activament en la vida pública i que els ajudi a configurar-se l’estatus de 

ciutadà i/o ciutadana. 

 

Les competències sobre la participació, la promoció, la prevenció i l’atenció recauen en 

els ens locals, mentre que les mesures de protecció són competència de la Generalitat 

de Catalunya. 

El PLIA, tant en la diagnosi com en el futur pla d’acció, té en compte aquests nivells 

d’intervenció d’una manera transversal als diferents àmbits de la vida dels infants i els 

adolescents.  Per tant, els àmbits d’anàlisi corresponen a àmbits “naturals” de la vida 

dels infants i adolescents i no pas a una prespectiva sectorial basada en l’organització 

municipal.  Així, diversos agents i departaments municipals incideixen en els diferents 

àmbits de la vida dels infants i adolescents. 

 

Com s’ha elaborat? 

La cultura, l’educació, les necessitats socials, l’esport..... formen part de la vida dels 

infants i els adolescents.  És per aquesta raó que per elaborar el PLIA, s’ha demanat la 

participació activa i implicació de totes les regidories, tots els departaments i totes les 

persones que tenen relació amb la infància i l’adolescència, també els diferents agents 

socials del territori i inclús els mateixos joves i infants.    
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Així doncs, més de 50 persones informants-clau i l’opinió de gairebé 900 infants i 

joves, han proporcionat suficients dades i informació per a poder obtenir aquesta 

diagnosi, una completa radiografia de les actuacions existents en matèria d’infància i 

adolescència a la nostra ciutat. 

El grup de seguiment del PLIA, metodològicament, ha tingut en compte tres aspectes 

fonamentals: 

o LIDERATGE POLÍTIC. El Pla neix d’una clara voluntat política i d’un lideratge 

ferm vers la infància.  

o REALISME. El Pla es vol dimensionar partint de les possibilitats reals que ens 

ofereix l’actual context social i econòmic i prioritzarà objectius realistes. 

o COHERÈNCIA. El Pla vol ser coherent amb l’organització municipal i amb 

altres plans i projectes que es desenvolupen a la ciutat.  Per això s’ha de 

coordinar amb aquests i, molt especialment, amb el recent aprovat, Pla Local 

de Joventut, amb el qual, no només comparteix objectius i principis, sinó també 

una part important del col·lectiu destinatari de les accions:  la franja adolescent 

de 12 a 18 anys. 

 

Des del punt de vista del procés d’elaboració d’aquesta diagnosi, aquesta s’ha 

estructurat en dos grans fases:  recull de dades i anàlisi. 

 

El recull de dades s’ha centrat en tres elements: 

1. Recull de dades soociodemogràfiques. 

Aproximació quantitativa a la realitat dels infants i adolescents del municipi.  La 

metodologia de treball s’ha basat en l’anàlisi i l’explotació de dades secundàries 

provinents de diferents fonts (programa Hermes de la Diputació de Barcelona, padró 

municipal, dades municipals, memòries dels serveis municipals, informació aportada 

per altres administracions i institucions, etc.) 

També es van recollir dades sobre la realitat infantil i adolescent del municipi gràcies a 

les 890 enquestes o qüestionaris que es van realitzar presencialment a l’alumnat dels 

cursos de cicle superior de primària i primer cicle de secundària de gairebé tots els 

centres educatius públics i concertats de la ciutat (veure annex).    
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El qüestionari recollia informació sobre la utilització i valoració de la ciutat, sobre el 

temps de lleure, sobre les relacions socials i familiars, sobre els estudis, sobre els 

hàbits saludables i altres informacions d’interès sociodemogràfic. 

2. Recull de serveis i recursos. 

Conjunt de recursos, equipaments i programes i serveis que des de les diferents àrees 

o departaments municipals treballen amb els col·lectius d’infància i adolescència.  És 

important saber de quins recursos es disposa per poder fer front a les demandes o 

necessitats que es puguin diagnosticar. 

Per recollir aquesta informació ha resultat imprescindible la col·laboració i paper actiu 

del personal tècnic municipal de les diferents àrees de l’Ajuntament.  S’han realitzat 31 

entrevistes personals amb personal tècnic municipal i el taller “Un dia a Vilanova” 

(veure annex), que ens han aportat el coneixement de les accions que s’estan duent a 

terme i les principals necessitats detectades. 

3. Recull de visions. 

Per copsar els diferents punts de vista dels agents que intervenen amb infants i 

adolescents i recollir la seva opinió entorn la situació i les necessitats dels infants i els 

adolescents. 

S’ha plantejat un treball presencial a partir d’una dinàmica participativa amb 

representants d’entitats que treballen amb aquests col·lectius.  Un total de 9 entitats: 

centres d’esplai, clubs esportius i centres oberts, van poder aportar informació sobre 

necessitats dels joves i els infants de Vilanova (veure annex). 

Aquests tres elements han permès disposar d’una informació acurada de la situació 

actual de la infància i l’adolescència a Vilanova i la Geltrú. 

El grup de seguiment del PLIA, ha volgut fer una anàlisi de tota aquesta informació 

obtinguda, per àmbits temàtics o conceptuals, però des d’un punt de vista global de la 

vida dels infants i adolescents. 

Més endavant, en aquest document, veurem aquesta anàlisi des dels següents àmbits: 

o protecció i promoció,   

o salut,  

o educació,  

o cultura, 

o esports, 

o espai públic, convivència i mobilitat i, 
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o lleure, associacionisme i participació 

 

Què s’haurà de tenir en compte a l’hora de desenvolupar-lo? Criteris d’execució 

El grup de seguiment del PLIA s’ha basat en 10 criteris bàsics per orientar 

l’establiment de l’execució del Pla Local: 

1.  Protegir els nens i les nenes que es puguin trobar en situació de risc o 

vulnerabilitat, però atendre tota la infància i adolescència. És fonamental  

potenciar la perspectiva de la prevenció i la promoció, de manera que tots els 

infants i adolescents són objecte de la nostra tasca.  Això implica planificar i 

projectar serveis amb una perspectiva àmplia amb un impacte de la tasca 

desenvolupada a llarg termini. 

2. Donar resposta a les necessitats detectades en matèria d’infància i 

adolescència, per això cal definir un seguit d’eixos estratègics i línies de treball, 

objectius específics i accions. 

3. Tenir presents les necessitats de les diferents franges d’edat, i vetllar per la 

continuïtat dels serveis que atenen a les diferents franges d’edat.  Cal tenir 

present que la infància i l’adolescència és un col·lectiu molt divers, que contempla 

una franja d’edat molt àmplia, de 0 a 18 anys, que té unes necessitats molt 

diverses.  Això provoca que diferents serveis atenguin a diferents franges, fet que 

fa necessari vetllar pel traspàs d’informació entre aquests professionals que 

atenen a la infància en les seves diferents etapes. En aquest sentit cal tenir en 

compte que el Pla Local de Joventut de VNG atén a joves a partir de 16 anys i per 

tant la franja de 16 a 18 està vinculada als dos plans d’acció.  

4. Incidir en els elements de l’entorn dels infants que els afecten de manera 

important en la seva integració i desenvolupament com a persones.  Això 

comporta cobrir les necessitats de les famílies per poder donar resposta a les 

necessitats dels infants i adolescents. 

5. Adequar els serveis i recursos municipals al nou marc legislatiu que estableix 

la Llei dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència. 

6. Establir un marc general comú de treball, de manera que tots els serveis i els 

projectes amb actuacions adreçades a la infància i l’adolescència siguin coherents 

des d’una perspectiva global, per això cal potenciar la coordinació entre els 



Pla Local de la Infància i l’Adolescència | Vilanova i la Geltrú 2013 
 

 9 

diferents serveis per a efectuar programes, projectes i accions de forma 

coordinada. 

7. Optimitzar els recursos existents, per donar respostes a les necessitats dels 

infants sense augmentar la despesa, aprofitant els serveis que ja funcionen i el 

col·lectiu professional implicat. 

8. Establir un sistema estable de recollida de dades i actuacions que ens 

permeti fer un seguiment i una anàlisi de l’evolució de la situació per poder 

planificar i adequar els serveis i recursos municipals.  Per aconseguir-ho és 

fonamental seguir compartint les dades i els indicadors amb què es treballa des 

dels diferents serveis i, en la mesura del possible, desenvolupar-ne de nous. 

9. Establir una organització i sistema de treball que permeti desenvolupar les 

diferents actuacions i realitzar un seguiment i una avaluació d’aquestes. 

10. Incorporar la prespectiva de la infància a totes les polítiques municipals.  La 

pròpia Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència ho estableix 

com a requeriment bàsic a complir.  Cal que tots els serveis municipals amb 

incidència en la infància i l’adolescència incorporin les necessitats d’aquests en 

la planificació i execució de les seves actuacions. 

  

Com el treballarem? 

AMB TRANSVERSALITAT I EN XARXA 

 

Aquesta diagnosi de la situació de la infància i l’adolescència del PLIA (i posteriorment 

també el seu futur pla d’acció), s’ha realitzat des de diferents perspectives: promoció, 

prevenció, atenció, protecció i participació; i des de diferents àmbits de treball: salut, 

educació, esport, cultura, lleure, associacionisme i  participació, espai públic, 

convivència i mobilitat i benestar social.  Per això s’ha comptat amb la participació 

d’una trentena de tècnics i tècniques municipals d’àrees tant diverses com  Joventut, 

Educació, Serveis Socials, Pla d’Inclusió, Urbanisme, Serveis Viaris, Policia Local, 

Oficina d’Habitatge, Convivència, Salut, Mobilitat, Comerç i Turisme, OMIC, 

Biblioteques, Cultura, Participació, Esports, Cooperació i Gent Gran. 

Les estratègies d’actuació del PLIA, però responen a estratègies compartides, perquè 

les necessitats dels infants i els adolescents s’han de respondre des d’una visió global, 

i això requereix de la coordinació entre les diferents polítiques sectorials.  
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El treball transversal requereix d’una voluntat i lideratge polític important, però també 

de corresponsabilitat i reconeixement mutu.  Compartir informació, planificar 

conjuntament, coordinar-se, consensuar i créixer conjuntament, són aspectes 

fonamentals en el treball en xarxa. 

 

ADAPTANT-SE 

 

El PLIA acabarà tenint sentit en la mesura en què es desenvolupi.  El document per si 

sol no garanteix una actuació integrada i coherent vers la infància i l’adolescència.  Per 

tant, un cop definit i consensuat, els programes d’actuació de l’Ajuntament hauran de 

tenir en compte allò que aquest estableix i s’haurà d’anar adaptant a les noves 

necessitats i realitats que vagin apareixent.    

 

Com hem estructurat aquest document PLIA? 

El document que presentem tot seguit és el preàmbul del Pla Local de la Infància i 

l’Adolescència de Vilanova i la Geltrú.   

o Per una banda, conté la feina feta des de finals de 2012, de recull i presentació 

de tota la informació d’aspectes sociodemogràfics, en forma de dades i 

xifres sobre la infància i l’adolescència a la ciutat.    

La informació s’ha extret de l’explotació estadística del Padró Municipal d’Habitants de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del programa Hermes de la Diputació de 

Barcelona. 

Aquest apartat permetrà contextualitzar la informació del document. 

o I per altra banda, la diagnosi de la situació de la infància i l’adolescència a 

Vilanova i la Geltrú, realitzada a partir de 2013 i fins al moment.   

 

La diagnosi comença amb el detall d’una fotografia de la situació actual del conjunt de 

serveis, recursos i programes que la ciutat de Vilanova i la Geltrú ofereix als seus 

col·lectius d’infància i adolescència des de diferents perspectives: promoció, prevenció, 

atenció, protecció i participació. 

A continuació, us presentem una anàlisi d’aquesta situació actual per àmbits “naturals” 

de la vida dels infants i els adolescents, és a dir, des del punt de vista de la salut, de 
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l’educació, de la cultura, de l’esport, l’espai públic, convivència i mobilitat, el temps 

lliure...   Aquesta anàlisi vol evidenciar un retrat dels punts forts que ja es porten a 

terme com a accions municipals ben direccionades vers el públic infantil i adolescent 

de la ciutat, però també els punts febles o necessitats detectades pels agents implicats 

en cada àmbit. 

Tot plegat una fotografia d’informació perquè, a partir d’aquesta diagnosi,  sigui 

degudament estudiada i que serveixi per donar pistes per a la confecció de la part 

propositiva i darrera del PLIA: la concreció de les futures línies estratègiques 

d’actuació i accions a desenvolupar durant els propers 5 anys en el Pla Local 

d’Infància i Adolescència de Vilanova i la Geltrú. 
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3. Els infants i adolescents a Vilanova i la Geltrú.  
    Anàlisi sociodemogràfica 
 

Per a la redacció d’aquest apartat, s’han fet 

servir principalment les dades extretes del 

Padró Municipal d’Habitants de Vilanova i la 

Geltrú a data 1 de gener del 2013. De forma 

paral·lela, i per establir comparatives amb 

altres àmbits territorials i complementar la 

informació, també hem tingut en compte dades 

del programa Hermes de la Diputació de 

Barcelona.  

 

La perspectiva d’anàlisi contempla una panoràmica general del conjunt de la població 

de Vilanova i la Geltrú com a context de referència i posteriorment aprofundeix en els 

grups d’individus relatius al nostre objecte d’anàlisi: la població infantil i juvenil de 0 a 

18 anys.  

 

3.1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ  
 
Total de la ciutat   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1: Evolució de la població de  Vilanova. 2001-2013 
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A gener del 2013, Vilanova i la Geltrú compta amb 66.824 persones empadronades. 

Entre l’any 2001 i 2009, la ciutat experimenta un fort creixement poblacional amb 

una mitjana de 1.500 persones més l’any. No obstant, a partir del 2009 es produeix 

una frenada brusca del creixement: entre el 2009 i el 2013 la població creix un promig 

de 230 persones l’any (7 vegades menys que en període precedent). Fins i tot el 

creixement poblacional arriba a ser negatiu en algun any com el 2012.  

En relació al seu àmbit territorial de referència, Vilanova representa un 45% del 

conjunt de població de la comarca del Garraf, sent la ciutat més important a nivell 

poblacional i convertint-la en capital de comarca. Si bé és cert que l’estancament 

demogràfic és propi de gran part de les ciutats catalanes, en els últims anys a Vilanova 

i la Geltrú aquest fenòmen s’ha donat amb major intensitat 

que a la resta del seu territori de referència.  

També podem veure que s’ha donat més entre homes que 

entre dones i que no ha afectat per igual a totes les franges 

d’edat. Són les edats entre 20 i 39 anys les que han 

experimentat un decreixement més acusat. En part per 

l’entrada en edat adulta de les cohorts nascudes durant els 

anys 80’ i 90’, generacions molt més buides per la daballada 

de la fecunditat durant aquestes décades. Però també, 

com veurem tot seguit per la frenada dels fluxos migratoris 

en els últims anys.  

 
Població de 0 a 18 anys   
 

Si ens fixem ara en les generacions compreses entre els 0 i 

els 18 anys, aquestes representen poc més del 20% de la 

població total de Vilanova i al Geltrú. Presenten 

comportaments demogràfics diferents. Si bé els infants de 0 

a 9 anys mostren comportaments similars als del conjunt de 

la població amb un estancament i fins i tot deballada del 

nombre total, els joves de 10 a 19 anys continuen creixent 

amb força intensitat.  

Independentment dels canvis de tendència, els grups de persones compresos entre 

els 30 i 59 anys continuen sent els més nombrosos posant en dubte les possibilitats de 

regeneració demogràfica dels propers anys. 

Població total de Vilanova 
a 1 de gener del 2013: 
66.824 ciutadans 

A partir del 2009 frenada 
brusca del creixement 
demogràfic que havia 
experimentat la ciutat anys 
enrere  

Els grups més afectats per 
l’estancament o 
decreixement demogràfic 
són els compresos entre 
els 20 i els 39 anys  

La població infantil i juvenil 
representa poc més del 
20% del conjunt de la 
ciutat. Mentre el nombre 
de joves continua creixent, 
els infants tenen 
comportaments més 
fluctuants amb tendència a 
l’estancament o fins i tot al 
decreixement. 



 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vilanova i la Geltrú
61.427 62.826 63.196 64.905 65.890 66.532 66.905 66.591 66.824 45%

Garraf
127.928 133.117 136.328 140.412 143.066 144.657 146.469 147.107 100%

Homes 
30.333 31.047 31.168 32.079 32.431 32.739 32.887 32.522 32.648 49%

Dones
31.094 31.779 32.028 32.826 33.459 33.793 34.018 34.069 34.176 51%

De 0 a 9 anys
6.395 6.627 6.572 7.019 7.218 7.307 7.310 7.302 7251 11%

De 10 a 19 anys
5.896 5.916 5.967 6.061 6.128 6.227 6.256 6.277 6369 10%

De 20 a 29 anys
9.134 9.045 8.671 8.520 8.288 8.060 7.786 7.392 7081 11%

De 30 a 39 anys
10.873 11.219 11.273 11.568 11.706 11.702 11.594 11.115 10919 16%

De 40 a 49 anys
9.491 9.875 10.080 10.453 10.608 10.732 10.941 11.058 11146 17%

De 50 a 59 anys
7.180 7.445 7.616 7.965 8.262 8.509 8.741 8.930 9092 14%

De 60 a 69 anys
5.399 5.444 5.537 5.661 5.953 6.266 6.353 6.519 6743 10%

De 70 a 79 anys
4.751 4.850 4.885 4.989 4.904 4.815 4.829 4.769 4761 7%

De 80 anys i més
2.308 2.405 2.595 2.669 2.823 2.914 3.095 3.229 3462 5%

%

Ll
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Any
NOMBRE D'HABITANTS

Gràfica 

d'evolució



 

 

 

Si ens fixem de manera més concreta en els infants i joves, podem veure com la 

franja d’edat de 0 a 3 anys ha disminuït en els últims 5 anys. Això està directament 

relacionat amb la baixada de la natalitat. A nivell comparatiu, Vilanova i la Geltrú té 

una taxa de natalitat inferior a la del conjunt de la comarca del Garraf i de la província 

de Barcelona. A més, els indicadors demogràfics de tendència ens diuen que 

aquest menor pes dels infants més petits està més accentuat a Vilanova i la 

Geltrú que a la resta de la província de Barcelona. Per altra banda, l’índex de 

potencialitat ens indica que aquesta serà una tendència que segurament s’accentuarà 

en el futur. No només perquè la taxa de natalitat està baixant (menys infants per 

família) sinó també perquè el nombre de dones que entren en l’edat potencialment 

fèrtil és cada cop menor.  

 

Indicadors 

demogràfics 
Vilanova Garraf 

Prov. 

Barcelona 

Índex de tendència 99,2% 94,8% 104,4% 

Índex de 

potencialitat 
74,1% 70,2% 81,4% 

Taxa de natalitat 10,11% 10,17% 10,67% 

 

 

 

 

 

Càlcul dels indicadors demogràfics: 

• Índex de tendència: (Població de 0 a 4 
anys / Població de 5 a 9 anys)*100 

• Índex de potencialitat: (Població dones de 
20 a 34 anys / Població dones de 35 a 49 
anys) *100 

• Taxa de natalitat: Naixements en el 
període / Milers d’Habitants a meitat del 
període 

 

Gràfic 2: Evolució de la població de 0 a 18 anys a Vilanova. 2008-2013 
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3.2 FACTORS QUE HAN INFLUÏT EN L’EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA: ELS 

FLUXOS MIGRATORIS 
 

Existeixen dos fenòmens demogràfics que poden explicar l’evolució d’una població. Un 

és el saldo migratori, és a dir, les persones que arriben menys les que se’n van. El 

segon és el saldo natural, és a dir, els naixements menys les defuncions.  

 

Total de la ciutat    
 

En el cas del conjunt de la població de Vilanova i la Geltrú, l’arribada de ciutadans 

procedents de municipis propers ha estat sempre el principal factor de 

creixement. Aquests fluxos han baixat però de forma 

moderada.  És a dir, actualment continua arribant força 

població dels municipis propers, concretament durant 

l’any 2012 van arribar més de 2.500 nous 

ciutadans. Val a dir que també, són molts els que 

marxen a aquests mateixos municipis del voltant. Pel 

que fa a la població procedent d’altres països, podríem 

dir que l’estancament d’aquests fluxos migratoris, amb 

més sortides que entrades, seria el principal factor 

d’estancament poblacional. El nombre de naixements 

també ha experimentat una davallada tot i que més 

moderada en comparació amb el moviment 

poblacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arribada de ciutadania 
procedents de municipis 
propers ha estat sempre el 
principal factor de creixement. 
Aquests fluxos han baixat però 
de forma moderada.  El 
principal factor d’estancament 
poblacional ha estat la frenada 
brusca dels fluxos migratoris 
procedents de l’estranger.  

El nombre de naixements 
també ha experimentat una 
davallada tot i que més 
moderada.   

 
Gràfic 3: Saldo migratori i natural per conjunt de la població de Vilanova. 2003-2013 
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EVOLUCIÓ DELS FLUXOS MIGRATORIS D’ENTRADA I SORTIDA A VILANOVA, 2003-2012 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Immigració externa 1.100 1.182 1.175 1.308 1.372 1.066 535 493 390 314 
Immigració interior 3.016 3.108 2.955 3.027 2.998 2.873 3.077 3.022 2.559 2.596 

Alta per omissió 39 24 11 175 136 128 90 122 132 146 

Total arriben 4.155 4.314 4.141 4.510 4.506 4.067 3.702 3.637 3.081 3.056 

Baixes per caducitat i 2 5 3 937 412 450 304 515 497 885 
Emigració exterior 81 70 91 148 186 217 209 209 192 113 

Emigració interior 2.294 2.606 2.700 2.744 2.670 2.621 2.692 2.747 2.673 2.172 

Total marxen 2.377 2.681 2.794 3.829 3.268 3.288 3.205 3.471 3.362 3.170 

Naixements 671 716 683 710 753 770 681 686 676 631 
Defuncions 544 492 513 491 532 522 506 495 501 442 

 

 
Població de 0 a 18 anys   
 

Pel que fa als infants i joves, els factors d’evolució s’inverteixen sent el saldo 

natural el principal factor de creixement. És a dir, la majoria d’infants i joves de la 

ciutat han nascut ja a Vilanova i la Geltrú. Pel que fa als fluxos migratoris, si bé la 

immigració interior s’ha mantingut força estable, la immigració exterior ha baixat molt i 

ha augmentat especialment el nombre d’infants i joves que emigren a l’estranger. La 

majoria retornen als països d’origen dels progenitors. El saldo migratori continua sent 

positiu tot i que en nombres absoluts molt baix.  

 

 

 

Gràfic 4: Saldo migratori i natural per la població infantil i juvenil de Vilanova. 2003-2013 
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EVOLUCIÓ DELS FLUXOS MIGRATORIS D’ENTRADA I SORTIDA DE LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL A 

VILANOVA, 2003-2012 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Immigració externa 20 21 134 142 177 169 100 87 75 46 
Immigració interior 342 390 369 395 403 406 434 435 421 461 

Alta per omissió 101 112 4 30 21 20 18 23 33 20 

Total arriben 463 523 507 567 601 595 552 545 529 527 

Baixes per caducitat i 2 3  84 54 56 29 70 60 113 
Emigració exterior 6 3 4 11 19 41 37 35 25 23 

Emigració interior 236 308 370 389 394 433 379 424 427 370 

Total marxen 244 314 374 484 467 530 445 529 512 506 

Naixements 671 716 683 710 753 770 681 686 676 631 
Defuncions 5 0 0 4  5 3 1 1 1 

 

3.3 PERFIL DE LES PERSONES QUE ARRIBEN  

 
Total de la ciutat i població de 0 a 18 anys  
 

Les persones que han arribat en els últims anys a Vilanova, tant població infantil o 

juvenil com adults, provenen principalment de Barcelona, Hospitalet i municipis del 

voltant de Vilanova.  Les persones que arriben de l’estranger procedeixen en major 

mesura del Marroc, Romania i Argentina. En tots dos casos es tracta majoritàriament 

de persones joves, entre 30 i 45 anys. Algunes d’aquestes famílies arriben ja amb 

infants, d’altres els tenen un cop s’estableixen en el territori. Per tant, parlem de que 

una part important dels infants i joves de Vilanova o bé han vingut d’altres municipis o 

països o bé pertanyen a famílies que no han nascut a Vilanova.  

LLOCS D’ORIGEN DE LA POBLACIÓ QUE ARRIBA (2003-2012) 

Immigració interior Immigració exterior 

Municipis de 

procedència 

Conjunt 

població 

Infants i joves 

(0-18) 

Països de 

procedència 

Conjunt 

població 

Infants i 

joves (0-18) 

Barcelona 5.154 498 Marroc 1.536 181 

Sant Pere de Ribes 3.970 789 Romania 1.442 169 

Cubelles 1.721 369 Argentina 922 91 

Hospitalet  1.118 115 Uruguai 439 57 

Sitges 1.116 136 Brasil 240 29 

Calafell 756 117 França 234 21 

Cunit 693 110 Regne Unit 220 28 

Canyelles 618 132 Colòmbia 218 41 

Total Im. int. 29.231 4.056 Total Im. Ext. 8.935 971 
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3.4 POBLACIÓ ESTRANGERA  
 
Total de la ciutat i població de 0 a 18 anys  
 

La població estrangera representa a Vilanova el 13% del conjunt de la ciutadania. Un 

percentatge inferior al que trobem al conjunt de la comarca i de la província de 

Barcelona.   

Comparativa territorial 

(2012) 

% Població 

estrangera 

Vilanova i la Geltrú 13,54% 

Garraf 16% 

Prov. Barcelona 14,27% 

 

Les principals nacionalitats amb diferència són Marroc (25%) i Romania (18%), 

poblacions que per altra banda tenen també un alt percentatge d’infants i joves. 

Recordem que per al conjunt de població aquests representaven prop del 20% mentre 

que per aquestes comunitats representen el 31% i 23% respectivament. En canvi, 

nacionalitats com Itàlia, Argentina o Regne Unit compten amb un pes relatiu d’infants i 

joves força més baix. Destaca també el cas de la població xinesa, que tot i no ser una 

de les més nombroses en números absoluts és la tercera pel que fa al nombre 

d’infants i joves estrangers. Val a dir que aquesta és una dada relativa donat que 

només es contemplen els infants i joves amb nacionalitat estrangera i no tots 

  

Gràfic 5: Distribució per edat i sexe de la població nouvinguda a Vilanova entre el 2003 i el 2012 
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aquells que, tot i tenir progenitors de nacionalitat estrangera han nascut aquí i han 

tramitat la nacionalitat espanyola.  

 

Principals 

Nacionalitats 

Nº total de 

ciutadans 
% 

Nº Infants i 

joves (0-18) 

% Infants i joves en 

el col·lectiu 

nacional 

Marroc 2.189 25,2% 687 31,4% 

Romania 1.584 18,2% 354 22,3% 

Itàlia 547 6,3% 88 16,3% 

Argentina 380 4,4% 58 15,3% 

França 293 3,4% 63 21,5% 

Xina 240 2,8% 89 36,7% 

Regne Unit 225 2,6% 23 10,2% 

Total Població 8.696 13% 1.907 21,9% 
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3.5 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA POBLACIÓ DE 0 A 18 ANYS   
 

Per franges d’edat 
 

Els 13.036 infants i joves de Vilanova i la Geltrú es distribueixen de manera 

heterogènia pel territori sent el districte 4 (corresponent a una part del centre de la 

ciutat i zona nord oest) el que acull un major percentatge. Més del 44% resideixen en 

aquest districte. Per seccions censals, les que més nombre d’infants i joves acullen 

són: secció 1, 8 i 9 del districte 1 ; seccions 1, 2 i 7 del districte 2; secció 4 dels 

districte 3: i seccions 5,7,10,12,13,14,i 15 del districte 4. (Veure plànols de 

districtes/seccions i de barris de Vilanova i la Geltrú a l’Annex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de districtes i seccions censals de Vilanova i la Geltrú  



Pla Local de la Infància i l’Adolescència | Vilanova i la Geltrú 2013 
 

 22

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DELS INFANTS I JOVES PER DISTRICTES I SECCIONS 

 Seccions Total població 
inf. i juv. 0-3 anys 4-6 anys 7-12 anys 13-18 anys % infants 

Total 3285 652 559 1112 962 25,8% 

1 385 57 65 127 136 3,6% 

2 168 27 24 58 59 1,6% 

3 372 70 69 143 90 2,4% 

4 153 32 28 42 51 1,4% 

5 149 33 25 47 44 1,2% 

6 329 67 59 116 87 2,3% 

7 381 125 66 102 88 2,4% 

8 424 77 64 155 128 3,4% 

9 404 56 71 133 144 3,9% 

10 170 42 26 62 40 1,1% 

D
IS

T
R

IC
T

E
 1

 

11 350 66 62 127 95 2,5% 
Total 2429 570 395 748 716 19,2% 

1 518 157 90 138 133 3,6% 

2 398 87 55 122 134 3,6% 

3 303 77 48 98 80 2,1% 

4 386 96 80 110 100 2,7% 

5 92 10 13 25 44 1,2% 

6 247 48 34 80 85 2,3% 

D
IS

T
R

IC
T

E
 2

 

7 485 95 75 175 140 3,8% 

Total 1579 431 313 453 382 10,2% 

1 145 38 27 43 37 1,0% 

2 233 74 40 65 54 1,4% 

3 251 65 53 65 68 1,8% 

4 633 167 131 187 148 4,0% 

D
IS

T
R

IC
T

E
 3

 

5 317 87 62 93 75 2,0% 

Total 5743 1090 1022 1964 1667 44,7% 

1 219 55 37 67 60 1,6% 

2 148 44 34 40 30 0,8% 

3 194 45 45 61 43 1,2% 

4 340 85 63 101 91 2,4% 

5 430 75 61 175 119 3,2% 

6 339 80 57 105 97 2,6% 

7 863 152 176 307 228 6,1% 

8 237 57 51 62 67 1,8% 

9 187 38 23 48 78 2,1% 

10 389 50 53 133 153 4,1% 

11 314 73 58 89 94 2,5% 

12 377 35 48 147 147 3,9% 

D
IS

T
R

IC
T

E
 4

 

13 402 72 74 148 108 2,9% 
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DISTRIBUCIÓ DELS INFANTS I JOVES PER DISTRICTES I SECCIONS 

 Seccions Total població 
inf. i juv. 0-3 anys 4-6 anys 7-12 anys 13-18 anys % infants 

14 499 48 78 208 165 4,4% 

15 474 107 98 165 104 2,8% 

16 331 74 66 108 83 2,2% 

 Total 
general 

13036 2743 2289 4277 3727 100% 

 
Per nacionalitat   
 

La població estrangera a Vilanova no es distribueix de forma homogènia per la 

ciutat. El districte 2 (corresponent a la zona de Baix a Mar) seria el que concentra un 

major percentatge (17%) i el districte 4 (corresponent a una part del centre de la ciutat i 

la zona nord oest) el menor (10,8%). En quant a la població infantil i juvenil 

aquesta distribució tot i ser una mica superior també obeeix a patrons similars 

sent els districte 2 el que presenta un major percentatge. El 20,6% dels infants i 

joves d’aquest districte són de nacionalitat estrangera. 

 

 

 

 

Més en detall, les seccions que presenten un major percentatge d’infants i joves 

estrangers són la secció 7 del districte 1; les seccions 4, 6 i 7 del districte 2 ; i les 

seccions 8 i 16 del districte 4. Totes elles superen el 23% d’infants i joves de 

nacionalitat estrangera.  

Gràfic 6: Distribució de la població estrangera (total i infantil i juvenil) per districtes. 

Vilanova i la Geltrú  2012 
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DISTRIBUCIÓ POBLACIÓ ESTRANGERA TOTAL I INFANTIL I JUVENIL 

 
Seccions 

Total 
Població 

Total 
població 

estrangera 
% població 
estrangera 

Total infants 
i joves 

Total infants 
i joves 

estrangers 

% Infants i 
joves 

estrangers 
Total 18461 2129 11,5% 3285 443 13,5% 

1 2269 188 8,3% 385 33 8,6% 

2 1126 71 6,3% 168 7 4,2% 

3 2188 334 15,3% 372 69 18,5% 

4 987 112 11,3% 153 15 9,8% 

5 961 137 14,3% 149 18 12,1% 

6 1717 265 15,4% 329 58 17,6% 

7 2009 345 17,2% 381 91 23,9% 

8 2424 238 9,8% 424 57 13,4% 

9 1837 138 7,5% 404 29 7,2% 

10 1319 85 6,4% 170 12 7,1% 

D
IS

T
R

IC
T

E
 1

 

11 1624 216 13,3% 350 54 15,4% 

Total 14281 2542 17,8% 2429 500 20,6% 

1 3280 563 17,2% 518 77 14,9% 

2 2263 276 12,2% 398 58 14,6% 

3 1677 282 16,8% 303 54 17,8% 

4 2212 457 20,7% 386 92 23,8% 

5 562 33 5,9% 92 7 7,6% 

6 1647 263 16,0% 247 63 25,5% 

D
IS

T
R

IC
T

E
 2

 

7 2640 668 25,3% 485 149 30,7% 

Total 7702 1163 15,1% 1579 271 17,2% 

1 849 177 20,8% 145 28 19,3% 

2 1280 107 8,4% 233 21 9,0% 

3 1249 177 14,2% 251 40 15,9% 

4 2771 456 16,5% 633 112 17,7% D
IS

T
R

IC
T

E
 3

 

5 1553 246 15,8% 317 70 22,1% 

Total 26380 2862 10,8% 5743 693 12,1% 

1 1165 179 15,4% 219 36 16,4% 

2 792 115 14,5% 148 20 13,5% 

3 920 135 14,7% 194 25 12,9% 

4 1832 300 16,4% 340 74 21,8% 

5 1968 234 11,9% 430 49 11,4% 

6 1894 356 18,8% 339 100 29,5% 

7 3680 184 5,0% 863 38 4,4% 

8 1119 288 25,7% 237 85 35,9% 

D
IS

T
R

IC
T

E
 4

 

9 1105 112 10,1% 187 25 13,4% 
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DISTRIBUCIÓ POBLACIÓ ESTRANGERA TOTAL I INFANTIL I JUVENIL 

 
Seccions 

Total 
Població 

Total 
població 

estrangera 
% població 
estrangera 

Total infants 
i joves 

Total infants 
i joves 

estrangers 

% Infants i 
joves 

estrangers 
10 1975 104 5,3% 389 22 5,7% 

11 1783 273 15,3% 314 71 22,6% 

12 1528 61 4,0% 377 20 5,3% 

13 1454 69 4,7% 402 17 4,2% 

14 1893 40 2,1% 499 6 1,2% 

15 1832 119 6,5% 474 26 5,5% 

16 1440 293 20,3% 331 79 23,9% 

 
Total 

general 
66824 8696 13,0% 13036 1907 14,6% 

• Nota: en vermell tots els que estan per sobre de la mitja 

 

3.6 SITUACIÓ ECONÒMICA  
 

Segons dades publicades pel programa Hermes de la 

Diputació de Barcelona, la Renda Familiar Disponible 

(RFD) per la població major de 16 anys a Vilanova i la 

Geltrú a l’any 2011 és de 13.060 euros. Aquesta és una 

quantitat molt per sota de la mitjana de la província i que 

està en 18.260 euros. De fet, dels 311 municipis de tota 

la província, només hi ha 13 que tinguin una RFD per sota de la de Vilanova i la Geltrú.  

Això denota una situació de precarietat econòmica entre les famílies que si bé és 

present a tot el país, a la ciutat es viu amb més intensitat.  

 

La taxa d’atur a juny de 2013 també presenta un panorama preocupant. Vilanova i la 

Geltrú compta amb una taxa del 18,86%, quasi tres punts percentuals per sobre de la 

mitjana de la província i entre els 50 municipis amb la taxa més elevada.  

 

Indicadors econòmics Vilanova i la Geltrú Província de Barcelona 

Renda Familiar Disponible 13.060 € 18.260€ 

Taxa d’atur registrat 18,86% 16,05% 

 

 

 

 

 

Els indicadors econòmics 

mostren una situació 

especialment complicada per  a 

les famílies vilanovines, amb 

una renda familiar molts per 

sota de la mitjana provincial i 

una taxa d’atur més elevada 
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SÍNTESI DE DADES DEMOGRÀFIQUES DE LA POBLACIÓ DE 
0 A 18 ANYS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

3.1 Evolució i estructura de la 
població  
 

• A Vilanova i la Geltrú hi viuen 13.036 infants i joves amb edats compreses 

entre els 0 i els 18 anys.  

• Aquesta dada representa un 19,5 % sobre el total de població de Vilanova 

i la Geltrú (66.824 persones a 1 de gener de 2013).  

• A partir del 2009, el creixement de la població a Vilanova s’estanca. En el 

cas dels infants de 0 a 9 anys també és així i fins i tot la franja d’edat de 0 a 

3 anys ha disminuït. En canvi, la població de 7 a 18 anys segueix creixent.   

• Respecte l’estructura de la població de 0 a 18 anys per edats destacar que:  

                         De 0 a 3 anys: 2.743 persones 

De 4 a 6 anys 2.283 persones 

De 7 a 12 anys 4.277 persones  

De 13 a 18 anys 3.727 persones 

TOTAL : 13.036 

3.2 Factors que han influït en 
l’evolució demogràfica  

• El saldo natural és el principal factor de creixement de la població de 0 a 18 

anys.   

• Pel que fa als fluxos migratoris, si bé la immigració interior s’ha mantingut 

estable, la immigració exterior ha baixat molt i destaca el nombre d’infants i 

joves que emigren a l’estranger.  

3. 3 Perfil de les persones que 
arriben 

• La població infantil o juvenil que ha arribat en els últims anys a Vilanova i la 

Geltrú prové principalment de Barcelona, Sant Pere de Ribes, Cubelles i 

l’Hospitalet.  

• Els que arriben de l’estranger procedeixen en major mesura del Marroc, 

Romania i Argentina.  

3.4 Població  
estrangera 

• Dels 13.036 infants i joves de la ciutat, un 14,6 % tenen  nacionalitat 

estrangera.  

• Les principals nacionalitats són Marroc, Romania i Itàlia.  

3.5 Distribució territorial  
dels infants i joves 

• El districte 4 de Vilanova (corresponent a una part del centre de la ciutat i del 

nord oest) és el que concentra un major nombre de població infantil i juvenil 

(44%). 

• El districte 3 (corresponent al nord est de la ciutat) és el que acull un nombre 

menor d’aquest col·lectiu  (12%). 

3.6 Distribució territorial segons 
nacionalitat  

• El districte 2 (corresponent a la zona de Baix a Mar) seria el que concentra 

un major nombre d’infants i joves de nacionalitat estrangera.  

• El districte 4 (corresponent a una part del centre de la ciutat i del nord oest) 

seria el que presenta un % més baix. 
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4. Diagnosi de la situació de la infància i adolescència a 
Vilanova i la Geltrú 

 

El grup de seguiment del PLIA ha obtingut informació sobre els diferents serveis, 

recursos i programes que, en l’actualitat, la ciutat de Vilanova i la Geltrú està oferint a 

tota la franja d’edat de la infància i l’adolescència que abraça dels 0 als 18 anys. 

Aquesta informació s’ha generat, gràcies a la realització de més de 50 entrevistes amb 

persones-clau i personal tècnic municipal, també gràcies a la realització d’una 

dinàmica participativa amb diferents entitats de la ciutat que treballen habitualment 

amb col·lectius d’infants i adolescents i també gràcies a les 890 enquestes que 

presencialment es varen passar als mateixos infants i adolescents dels nostres centres 

educatius de la ciutat. 

En aquest apartat de diagnosi, primer es presenta en forma de quadre aquesta 

informació actualitzada del conjunt de serveis, recursos i programes que s’estan oferint 

als col·lectius d’infància i adolescència des de les diferents perspectives que ens 

imposa el marc normatiu: la promoció, la prevenció, l’atenció, la protecció i la 

participació. 

A continuació, la diagnosi analitzarà els punts forts que ja es porten a terme com a 

accions municipals ben direccionades vers el públic infantil i adolescent de la ciutat, 

però també els punts febles o necessitats detectades pels diferents agents implicats. 

Aquesta anàlisi es farà en diferents apartats, diferents “naturals” de la vida dels infants 

i els adolescents, és a dir, des del punt de vista de la salut, de l’educació, de la cultura, 

de l’esport, l’espai públic, convivència i mobilitat, el temps lliure...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. QUADRE DE RECURSOS ADREÇANTS A INFÀNCIA I ADOLESCENCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ  
ÀMBIT Recurs Promoció Prevenció Atenció Protecció 

Dues Llars d’Infants Municipals: Escateret i Baldufa X X   

Projectes infantofamiliars a la Llar d’Infants Municipal La Baldufa  X X X  

Xerrades per pares i mares d’infants i joves en edat escolar (educació infantil, primària i 

secundària)  

X X X  

Projecte d’Animació Educativa (PAE) (infantil, primària i secundària) X X   

Programa d’Animació a la lectura (PAL) (primària) X X   

Projecte Cultura emprenedora a primària (primària) X X   

Descobrim Vilanova i la Geltrú (primària) X X   

Projecte Far (3r i 4t ESO) X X X  

Programa Tastets (3r i 4t ESO) X X X  

Zona E (fira d’ensenyament postobligatori)  X X   

Ajuts per a famílies amb necessitats econòmiques per la compra de materials i llibres 

(educació infantil 2n cicle, primària i secundària) 

X X X X 

Convenis i subvencions a AMPAs pel desenvolupament de projectes als centres educatius 

(primària i secundària) 

X X   

Pla Local d’Absentisme Escolar  X X X  

Pati Obert a 4 escoles distribuïdes per la ciutat X X   

Aules d’estudi a les biblioteques municipals i a un institut de secundària X X   

Educació i 

altres àrees 

de l’IMET 

Programes de Qualificació Professional (PQPI) i de Transició al Treball (PTT) X X   
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ÀMBIT Recurs Promoció Prevenció Atenció Protecció 

18 Escoles infantil i primària X X   

10 Centres amb oferta formativa d’educació secundària (ESO) X X   

Centres 

titularitat 

Generalitat i 

concertats 

d’àmbit 

educatiu 

2 Llars d’Infants de la Generalitat 
X X   

Casals d’estiu i activitats de lleure d’estiu organitzades per entitats i coordinades per 

l’Ajuntament 

X X X  

Ajuts econòmics per activitats d’estiu   X X  

Tres equips bàsics d’Atenció Social (EBAS) X X X X 

Un equip de Primera Acollida X X X  

Un Equip d’Atenció Socio Educativa (EASE) X X X X 

Equip d’Atenció a la Dependència X X X X 

Servei Hola Nadó (carta informativa de tots els serveis destinats a infants de 0 a 3 anys a la 

ciutat) 

X X   

Servei Nadó (xerrades per pares i mares per infants de fins a 1 any) X X   

Racó dels Menuts (trobades per famílies i infants de 1 a 3 anys. Matins) X X   

Cau dels Petits (espai de joc i relació per famílies amb infants de 1 a 3 anys. Tardes)  X X X  

Servei d’Integració als centres educatius  X X X 

Serveis 

Socials 

Bàsics 

Protocol d’actuació entre els departaments de benestar social, família i d’ensenyament, de 

detecció i coordinació de situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit 

educatiu 

 X X X 
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ÀMBIT Recurs Promoció Prevenció Atenció Protecció 

Protocol intern per la detecció i actuació davant de maltractaments d’infants   X X 

Servei de Mesures alternatives (SMA)   X X  

Ajuts d’urgència social    X X 

Coordinació amb Llars d’Infants Públiques per la detecció d’infants en situació de 

vulnerabilitat social 

 X X  

Centre Obert  X X X 

Punt de Trobada   X X X 

Consorci de serveis a les persones (punt de trobada per pares i mares separats amb fills; 

Servei d’Atenció a Domicili, CAPI Baix a Mar)  

 X X X 

Espais de reforç escolar d’entitats. Projectes a través de Proinfància (Càritas, Creu Roja, 

AGI) 

 X X  

Programa Cap nen sense joguina (Creu Roja)  X X  

Mensa del Cor, Garraf Petit: ajuts per cobrir menús infantils als menjadors escolars  X X X 

Entitats 

A través de Proinfància i AGI suport psicològic individual a infants i adolescents  X X X 

Taula comarcal d’infància i adolescència (elaboració de protocols, intercanvi 

d’experiències, coordinació entre agents...)   

X X X X 

Serveis Socials Especialitzats: Equip d’Atenció infància i adolescència (EAIA)    X 

Servei de Transport Escolar    X  

Beques Menjador Escolar   X X X 

Consell 

Comarcal 

Servei de seguiment a les activitats de lleure (joventut)   X X  
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ÀMBIT Recurs Promoció Prevenció Atenció Protecció 

Servei de Traducció i interpretació persones nouvingudes  X X  

Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)   X X X 

Hospital de dia adolescents   X X X 

Centre de salut mental infantil i juvenil ( C S M I J )  X X X 

Servei de Pediatria (ABS Vilanova I i II)  X X X X 

Hospital Residència Sant Camil (Sant Pere de Ribes)  X X X X 

Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència X X X X 

Altres 

recursos de 

la 

Generalitat 

Equip d’Atenció Psicopedagògica X X X X 

Equipaments esportius (pavellons esportius, pistes al aire lliure d’atletisme, futbol i 

bàsquet, Skate Parc, complex esportiu municipal,  gimnàs, rocòdrom, piscina, circuit 

X X   

Estudi sobre la pràctica esportiva a Vilanova X X   

Guia de l’esport en edat escolar X X   

Jocs esportius a les escoles X X   

Formació per professionals de l’àmbit esportiu (escoles i entitats) X X X  

Materials de suport per la pràctica de l’esport a les escoles X X   

Subvenció a les escoles per abaratir els costos de les activitats esportives extraescolars 

(entre 600 i 800€ per escola) 

X X   

Ajuts econòmics a famílies per la pràctica d’activitats esportives d’infants i joves X X X  

Esports 

Projecte Ara’munt destinat a joves entre 11 i 17 anys amb necessitats econòmiques i 

problemàtica social.  

X X X X 
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ÀMBIT Recurs Promoció Prevenció Atenció Protecció 

Oficina Jove de Vilanova (servei d’informació, orientació i assessorament en temes 

educatius, de lleure, treball i salut)  

X X X  

Programa d'Informació i Dinamització als Centres d'Ensenyament Secundari (PIDCES) X X   

Xerrada: I després de la ESO què? X X   

Joventut 

Xerrada: I després del batxillerat què? X X X  

Subvenció a entitats de lleure infantil  X X   

Espai Connecta als centres cívics X X   

Activitats per a infants i joves en horari extraescolar (Centre Cívics) X X   

Els Centres Cívics són  seu dels Centres Oberts de la Ciutat X X   

Participació 

i cooperació 

Celebració del dia dels drets dels infants X    

Gent Gran Programa intergeneracions X X   

Servei d’Orientació d’Habitatge amb assessorament jurídic per casos de desnonament   X X 

Protocol pel risc de pèrdua d’habitatge   X X 

Tallers d’economia domèstica  X X X 

Inspeccions en casos de sobreocupació  X X X 

50 habitatges de titularitat municipal pel lloguer social. Comissió de seguiment s’encarrega 

de l’adjudicació de pisos buits.  

  X X 

Borsa de mediació de lloguer social  X X  

Oficina 

d’Habitatge 

Servei d’Intermediació deutes Habitatge (SIDH)     

2 biblioteques públiques: joan oliva i milà i armand cardona torrandell X X X X 
Biblioteca 

Projecte “tardor de contes solidaris” (cooperació) X X   
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ÀMBIT Recurs Promoció Prevenció Atenció Protecció 

Escola Municipal d’Art i Disseny  X X   

Escola Municipal de Música X X   

Activitats culturals dirigides a la infància i adolescència (programació, pae, etc)  X    

Festivals i festes populars X    

Programa estable del Cinema Bosc  X    

Programa estable d’arts escèniques del Teatre Principal X    

Programa estable de música a l’auditori Eduard Toldrà X    

4 museus i altres espais de tipus cultural X    

Programa “apropa cultura” X X X  

Cultura 

Suport a la xarxa: grup xarxa d’espectacles infantils i juvenils de vng X    

Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència a vilanova i la Geltrú X X   

Projecte: “compartim, espai de trobada familiar a les escoles” X X   

Programa DID i interDID (Dona Identitat Diversitat) X X   

Servei de mediació a les escoles X X X X 

Tallers de resiliència per a infants que han viscut situacions de violència de gènere a la seva 

llar 

  X  

Atenció individual i grupal a dones que pateixen violència masclista    X  

Convivència 

i 

Equitat 

Festa de la lactància  X X   

Xerrades a escoles bressol sobre temes alimentaris X X   Salut 

Assessoria de salut a l’oficina jove X X X X 
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ÀMBIT Recurs Promoció Prevenció Atenció Protecció 

Punts de salut a actes i esdeveniments al carrer que reuneixen a molts joves X X X X 

Espai d’assessorament familiar per temes de consums de drogues (abs jaume i i capi) X X X X 

Pla local de prevenció de drogues X X X X 

Agenda 21 Escolar X    

Projecte Claki (recollida d’oli reciclat de les llars per part de l’alumnat de primària) X    

Programes per combatre la pobresa energètica X    

Medi 

Ambient 

     

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2. PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA  

Projectes, accions i iniciatives que es promouen des del municipi 

 

Atenció a les situacions de risc socioeconòmic:  

 

• Programa de Petita infància que coordina tots els recursos per a infants de 0 

a 3 anys (informació, assessorament, seguiment dels infants). És un projecte 

destinat al conjunt d’infants però que permet atendre especialment a aquells en 

situació de risc1. Els serveis que integra aquest programa són: 

• Hola Nadó (programa de benvinguda i assessorament als nous pares i 

mares) 

Nadó (escola de pares i mares de nadons) 

• Racó dels menuts (escola de pares i mares d'infants entre 1 i 3 anys) 

El Cau dels petits (espai per a infants entre 0 i 3 anys i els seus pares i 

mares) 

Racó de les tertúlies (xerrades informatives per a pares i mares d'infants 

entre 0 i 3 anys) 
                                                           

1
 Per conèixer amb profunditat el programa consultar: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/serveis_socials/petita_infancia.html  
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• Llars d'infants municipals (La Baldufa i l’Escateret ) 

 

• Protocols per a la detecció i actuació en casos de maltractament infantil. 

Aquests protocols permeten millorar la coordinació entre els centres educatius, 

Ajuntament i Generalitat, per tal d’assegurar una atenció ràpida i eficaç que 

permeti la detecció i abordatge en temes de maltractament infantil.  

 

• Punt de Trobada. És un servei temporal, gestionat pel Consorci de Serveis a 

les persones (CSP) destinat a donar compliment  dels drets de relació i 

comunicació dels infants amb els seus familiars, en cas de separació o divorci 

dels progenitors o d'exercici de la tutela per part de l'Administració, que s'hagi 

establert mitjançant resolució judicial o ordre administrativa. 

 
• Tallers de resiliència per a infants. La violència de gènere té conseqüències 

en el desenvolupament bio-psico-social de les nenes i els nens que estan i/o 

han estat exposats a situacions de maltractament dins de l’àmbit familiar. 

Aquest taller té per objectiu oferir un espai segur i d’acollida, que possibiliti 

l’elaboració d’experiències traumàtiques, facilitant la resiliència com a capacitat 

de recuperació. Entenent la resiliència com la capacitat de desenvolupar 

potencialitats i recursos personals que permetin afrontar situacions adverses i 

sortir enfortits, tot i haver estat i/o estar exposats a factors de risc. Aquest taller 

es realitza amb nens i nenes d’entre 9 i 12 anys, ampliable per sota fins a 6 

anys i per sobre fins a 14 anys.  

 

• Taula Comarcal d’Infància i Adolescència com a espai d’interrelació i 

coordinació entre agents de la comarca que treballen amb infants i joves en 

risc. Aquesta Taula, que compta amb el suport  de la Diputació de Barcelona, 

està integrada  per representants de les institucions i serveis de la comarca del 

Garraf que treballen i incideixen en la protecció d’infants i adolescents:  EAP 

Garraf. EAP 8, EAIA Garraf,  EFI 9 – DGAIA, ABS de la comarca (CAP Jaume 

I, CAP Sant Joan i CAPI Baix-a-Mar (Vilanova), CAP Sitges, CAP Sant Pere de 

Ribes i Roquetes, CAP Cubelles, CAP Olivella, CAP Canyelles), Consorci 

Sanitari del Garraf (Hospital Comarcal Sant Camil), CDIAP Garraf, CSMIJ 

Garraf, Centre Salut Mental Adults Garraf, CASD (Centre Atenció i Seguiment 

Drogodependències), Policia Local de Sant Pere de Ribes, Cubelles, Vilanova i 

la Geltrú, Policia Generalitat- Mossos d’Esquadra: Vilanova i Sitges, Serveis 

Socials Consell Comarcal del Garraf, Serveis Socials Bàsics de Sant Pere de 
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Ribes, Serveis Socials Bàsics Ajuntament Sitges, Serveis Socials Bàsics 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú .  

 

• Recursos per treballar amb infants en risc, però també altres infants de la 

ciutat. Un exemple és el Centre Obert, que es posarà en marxa properament i 

que va dirigit a enfortir la xarxa d’atenció i recursos a la infància i adolescència, 

especialment aquells que presenten una situació de vulnerabilitat social. 

Aquest recurs implica una transformació de les antigues ludoteques i espais de 

conciliació i Espai Acció- Espai Jove que funcionaven des de fa anys.  

 

• Festa de la lactància: El primer dissabte d’octubre se celebra cada any la 

Setmana mundial de la Lactància Materna. Es munta una parada en una plaça 

de la ciutat el dissabte pel matí, amb activitats i tallers per a mares i pares amb 

nadons, amb la col·laboració de l’entitat locals i d’altres persones a títol 

personal que treballen amb mares i els seus nadons. Així mateix, també 

compta amb un punt de recollida de roba infantil usada, neta i en bon estat, de 

0 a 12 anys, que després es distribueix a les persones que ho necessiten a 

través de l’entitat Din’s i els Serveis Socials municipals. 

 

• Programa “Cap nen sense joguina” que lidera Creu Roja però que compta 

amb la col·laboració de Serveis Socials per la distribució de les joguines. 

Mitjançant aquest programa es proporcionen joguines a infants de famílies 

sense recursos durant la campanya de nadal. La Xarxa de Centres Cívics de la 

ciutat, els centres educatius i entitats de la ciutat,  col·laboren en el projecte 

com espais de recollida de les joguines.   

 

• El Consorci de Serveis a les Persones ofereix un punt de trobada per pares i 

mares separats en el moment d’intercanvi del fill/a. També ofereix el Servei 

d’Atenció a Domicili on una treballadora familiar pot traslladar-se al domicili per 

donar suport a la família en moments puntuals. El CSP també gestiona el 

centre d’atenció primària integral CAPI Baix-a-Mar.  

 

• També hem de fer referència a alguns resultats de l’enquesta realitzada a 

alumnes de les escoles de Vilanova i que donen comptes de les relacions de 

l’infant amb la família. Segons aquests resultats la majoria dels infants i joves 

enquestats té una relació familiar que li permet explicar els seus 
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problemes a l’escola. Aquest percentatge disminueix a secundària. Tot i així, 

a secundària, el percentatge de joves que no explica els seus problemes als 

seus pares no supera l’11%. També és molt elevat el percentatge d’alumnes 

que ajuda a les feines de casa sempre o a vegades (97%). 

 

 

 

 

 

 

 

Atenció a l’exclusió residencial: 

 

• L’Oficina d’Habitatge compta amb un servei d’assessorament jurídic per risc 

de pèrdua de l’habitatge (lloguer o compra). Una advocada ofereix 

assessorament personalitzat un cop a la setmana. Aquest és un servei nou 

implantat al maig del 2013 amb la voluntat de treballar problemàtiques 

agreujades a partir de l’actual situació de crisis econòmica. 

 

• Des de la Mesa d’Atenció i Seguiment de Casos de Desnonaments de 

l’Oficina d’Habitatge s’ha elaborat un protocol per a l’atenció de persones en 

risc de pèrdua de l’habitatge. Es treballa conjuntament amb els Serveis Socials.  

 

• Ajuts d’urgència per l’impagament de l’hipoteca (Generalitat).  Des de gener 

de 2013 fins al mes d’octubre s’han tramitat 55 ajuts. Es treballa conjuntament 

amb els Serveis Socials. 

 

Gràfic 7: Expliques als teus pares els problemes que tens a l’escola?.  

Enquesta a l’alumnat de Vilanova i la Geltrú 2013 
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• Coordinació entre l’Oficina d’Habitatge i el Padró Municipal d’Habitants 

per a la detecció de casos de sobreocupació. Davant la detecció es 

realitzen inspeccions per determinar la situació i identificar possibles accions a 

impulsar. En cas de risc social, com problemes de salubritat o infants no 

atesos, es deriven els casos a Serveis Socials. Durant l’any 2012 s’han 

detectat 15 casos de sobreocupació tot i que la majoria d’ells no estaven 

relacionats amb risc per als infants.  

 

• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb 50 habitatges de titularitat 

municipal amb lloguers adequats a les característiques i possibilitats 

econòmiques de les famílies. Per a l’adjudicació dels habitatges que queden 

desocupats es treballa coordinadament amb Serveis Socials aplicant criteris de 

prioritat i adequació de l’habitatge per tal de garantir rapidesa i eficàcia en 

aquest procediment.  

 

• Coordinació amb Serveis Socials i l’Agència d’Habitatge (Generalitat) a través 

de la qual s’han adjudicat 23 pisos de l’Incasol (31 de maig de 2013).  

 

• Borsa de Mediació de lloguer social on llogaters a títol individual reben 

garanties de l’Administració Local (per a casos d’impagaments i desperfectes) 

a canvi de rebaixar els preus de lloguer. El resultat és que famílies amb menys 

recursos tenen accés al mercat privat de l’habitatge però a un preu 

lleugerament inferior.  

 

• S’està treballant per arribar a acords amb entitats bancàries amb l’objectiu 

que cedeixin o lloguin pisos a preus socials. De moment l’Ajuntament ha signat 

un conveni amb Catalunya Caixa (el 3 de juliol de 2013) que ha posat a 

disposició 4 pisos amb lloguers de 150 euros mensuals, i amb voluntat 

d’ampliar la xifra fins a 20. Els llogaters són proposats des de Serveis Socials.  

 

• Projectes i iniciatives del 3r sector entorn a l’Habitatge Social i/o 

assequible de manera coordinada amb Serveis Socials.  
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Principals necessitats i reptes detectats 

 

Atenció a les situacions de risc socioeconòmic:  

 

• Increment dels casos de risc i vulnerabilitat poc visibles i relacionats amb 

la crisi econòmica. Segons l’informe Diagnosi de l’Exclusió social de Vilanova 

i la Geltrú (VNG inclusió), les famílies amb infants són un dels principals 

col·lectius amb més risc d’exclusió. Estem parlant de famílies joves amb nens 

petits, o famílies amb el cap de família masculí a l’atur, amb hipoteca o crèdits 

als quals no poden fer front. És aquest el col·lectiu de població possiblement 

més directament afectat per la crisi econòmica, visualitzant-ne persones i 

famílies que mai havien estat als serveis públics amb problemàtiques de 

sobreendeutament, tensions i ansietat per la pèrdua de la feina.  

 

Si ens fixem en les dades sobre les problemàtiques més detectades des dels 

Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament (2012), podem veure com les 

dificultats econòmiques són la principal problemàtica atesa per Serveis 

Socials i una de les que més ha augmentat en els últims anys només per sota 

de l’atur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 8: Principals problemàtiques ateses per Serveis Socials. VNG 2012.  
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• Això té una incidència directe en l’empobriment de la qualitat de vida 

d’aquests infants que es veuen privats de serveis i activitats que puguin tenir 

un cost econòmic com poden ser les activitats extraescolars. Però també 

casos més greus on les famílies poden tenir dificultats per pagar els menjadors 

escolars o els materials educatius.  

 

• Segons les percepcions de tècnics municipals de la Regidoria de Serveis 

Socials, les relacions familiars també es veuen marcades per un augment de 

la crispació i la tensió que pot afectar al desenvolupament emocional de 

l’infant o jove.  

 

• Segons dades aportades pels Serveis Socials de VNG, el nombre d’infants i 

adolescents de Vilanova i la Geltrú que Serveis Socials ha detectat en una 

situació de risc greu i/o desemparament són:  

 
- Any 2011: 34 infants/adolescents 
- Any 2012: 33 infants/ adolescents 
- Any 2013 (a data 30 octubre) 37 infants/adolescents.  

 

Tot i que no es tracta d’un nombre molt elevat, són casos suficientment greus 

com perquè siguin prou rellevants.  

 
• Insuficiència dels ajuts d’urgència social. Tal i com mostren la gràfica i el 

quadre que es presenten a continuació, augmenten els ajuts econòmics de 

despesa de Serveis Socials però també el nombre de demandes d’ajuts 

econòmics entre els anys 2011 i 2012. Tot i l’esforç realitzat durant els últims 

anys per augmentar els ajuts d’urgència social amb els que compta Serveis 

Socials, aquests són insuficients per cobrir tota la demanda existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuts econòmics de 

despesa de Serveis 

Socials VNG 

2009 289.200,03 € 

2010 312.378,12 € 

2011 274.655,84 € 

2012 314.107,95 € 
2013 
(30/9/2013)  278.901,44 € 

Evolució nombre demandes d'ajuts  econòmics

997

1897

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1

2011 2012

Gràfic 9: Evolució nombre demandes d’ajuts econòmics a Serveis Socials  de VNG 
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• Augment dels ajuts d’aliments. Si ens fixem concretament en els ajuts 

d’aliments, observem que durant 2013 més de 800 famílies a Vilanova estan 

rebent ajut d’aliments. Durant l’estiu, 760 infants i adolescents de la comarca 

van necessitar l’ajut per a aliments frescos.  

 

• Pagaments endarrerits de les beques de menjador. Durant el passat curs 

2012-2013 van haver una sèrie de pagaments endarrerits del Consell Comarcal 

a les AMPA o bé empreses que gestionen el menjador escolar. Aquest curs 

2013-2014 també hi ha un endarreriment en el pagament de les beques a les 

escoles.  S’ha iniciat el curs 2013-2014 amb un 13% més de peticions d’ajuts 

per al menjador escolar. Mentre que l’assignació econòmica des del 

Departament d’Ensenyament només ha augmentat un 1,5%. No es poden cobrir 

totes les necessitats de les famílies sol·licitants.  

 

• Supressió de les beques de llibres i materials de la Generalitat. Durant el 

curs 2012-2013 la Generalitat no va treure la convocatòria de beques de llibres 

i materials. La supressió d’aquest ajut afecta principalment a la població més 

vulnerable. Durant el curs 2013-2014 tampoc ha sortit la convocatòria. Des de 

l’Ajuntament, Serveis Socials i l’IMET s’ha augmentat la partida d’Ajuts a 

l’escolaritat (pressupost 2013). 

 

• Augment del nombre de persones que necessiten la Renda Mínima 

d’Inserció (RMI). Aquesta és una prestació econòmica i accions destinades a 

ajudar a les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per 

atendre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana. (any 2001 0,8%0 de la 

població; any 2011 13%0 de la població). El principal augment es va donar 

durant l’any 2008 per acabar quadruplicant-se en els tres anys següents.   

 

• Dificultats en la tramitació i el cobrament de la prestació de la RMI per 

problemes de retard o canvis en els procediments marcats per la Generalitat 

que tenen una repercussió molt greu en famílies que depenen quasi 

exclusivament d’aquest ajut. Un exemple és l’expulsió de famílies amb infants 

de la prestació RMI a l’agost de 2011 a causa de la normativa restrictiva de la 

Generalitat.  
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• Actualment el municipi no té educadors/es de carrer però les 

coordinacions amb altres institucions (Policia Local, OME, Serveis Socials, els 

centres educatius, els centres cívics,etc ) permeten treballar hàbits, fracàs 

escolar, tensions familiars, etc a través d’un altra metodologia que no el 

tractament des de la pròpia plaça amb els joves. La figura de l’educador/a de 

carrer és una demanda expressada per diverses àrees municipals. 

• Alguns serveis com el de Hola Nadó s’han reduït.. Abans es realitzava una 

visita domiciliària que permetia un contacte més directe i per tant no només 

transmetre informació sinó contestar dubtes i detectar necessitats. També era 

una forma d’aconseguir la participació en altres projectes de famílies que per si 

mateixes possiblement no els farien servir (dinamització). Actualment les 

famílies que tenen un infant només reben informació per escrit.  

 

• Tot i que és un fenomen que ha baixat molt en els últims anys, no existeixen 

recursos encaminats a treballar l’acollida dels infants i joves reagrupats. 

Les dificultats d’integració amb les què s’enfronten són moltes i variades i les 

famílies no sempre estan preparades per a aquesta tasca. Abordar aquestes 

situacions en els primers moments d’arribada al municipi pot facilitar en gran 

mesura el procés d’integració, especialment dels adolescents.  

 

Atenció a l’exclusió residencial: 

 

• Segons dades publicades per l’Anuari d’Habitatge de la Diputació de 

Barcelona, l’índex d’esforç econòmic per accedir a l’habitatge i l’índex 

d’endeutament de les famílies per temes d’habitatge és superior a 

Vilanova que a la resta de la província de Barcelona23. Això deixa en 

evidència que les famílies de Vilanova es troben en una situació de més 

vulnerabilitat i relaciona un preu de l’habitatge elevat amb una renda per càpita 

baixa. De forma que les famílies han de realitzar un esforç econòmic més 

elevat per accedir a l’habitatge i que en conseqüència tenen un risc més elevat 

                                                           

2
 http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=d6b5fd4f-1221-42c6-b0af-

b6be472339e3&groupId=479934  

3
 Per a més información sobre com es construeixen aquests indicadors: 

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=43cc063f-0c6c-44cb-bdae-

becbda754c14&groupId=479934  
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d’adquirir un sobreendeutament per accedir-hi al mercat. Situació que les 

col·loca en una situació de vulnerabilitat molt elevada en cas de caure en 

situacions d’atur.  

 

 

 

 

 

• Les dificultats econòmiques per les que passen les famílies fa que moltes 

vegades es destinin els pocs ingressos disponibles al pagament de 

l’habitatge. Això suposa un empobriment de la qualitat de vida de l’infant 

que es veu privat de l’oferta pública o privada de serveis que impliquin un cost 

(menjador, esplais, colònies, sortides, material escolar...)  

 

• Segons l’Oficina d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú, en els últims anys s’ha 

notat un augment de casos d’exclusió residencial amb infants implicats. 

Els casos que més han augmentat són el de famílies que tenen risc de pèrdua 

de l’habitatge o que directament ja l’han perdut tant de compra com de lloguer. 

 

•  Insuficiència dels pisos atorgats. Per l’oferta de pisos de l’Incasol 

(Generalitat) es van rebre 421 sol·licituds de les quals unes 200 van ser 

aprovades. No obstant, només es van poder adjudicar 23 habitatges el 31 de 

maig de 2013.  

 

Gràfic 10: Comparativa territorial sobre indicadors d’habitatge.  

VNG i Província de Barcelona 2010 
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• Els habitatges que es gestionen des de la Borsa de Mediació de Lloguer Social 

continuen sent a preus no assequibles per a les famílies més 

desafavorides.  Tot i que els preus oscil·len entre els 300 i els 450 euros hi ha 

famílies en situacions extremes que no poden fer front a aquesta despesa.  

 

• El parc d’habitatge públic en general amb el que compta Vilanova i la 

Geltrú per fer front a les situacions d’exclusió residencial és insuficient 

per donar cobertura a totes les situacions d’exclusió residencial amb les què 

s’estan trobant els últims anys.  

 

Atenció a les desigualtats territorials:   

 

• Segons el la Diagnosi d’Exclusió Social de Vilanova i la Geltrú, tot i que no hi 

hagi una percepció de barris fortament empobrits, sí hi ha zones on hi ha 

especial incidència d’alguns factors de risc. S’apunta principalment a dos 

barris: el Tacó i Baix-a-mar. També es parla d’una part del barri de Sant Joan 

o, en menor mesura, del barri de La Collada.  

 

• També es consideren problemàtiques algunes urbanitzacions periurbanes, 

que estan aïllades i a llocs que no són accessibles en transport públic (i 

difícilment en transport privat), sovint en camins sense asfaltar. Actualment es 

calcula que Vilanova compta amb 45 urbanitzacions repartides per tot el 

territori. En algunes d’aquestes urbanitzacions no hi ha cap tipus de servei 

públic (enllumenat, subministres) i per tant es considera que hi ha 

problemes greus d'inseguretat i de salubritat. Són urbanitzacions amb 

habitatges precaris o infrahabitatges i sense cèdules d’habitabilitat, podríem dir 

que hi viu una població que queda molt invisibilitzada a la resta de la ciutat. En 

aquest sentit es desconeix el nombre d’infants que poden viure en aquestes 

zones i quina pot ser la seva situació familiar.  

 

• Detecció de situacions de “barraquisme” per part d’algunes famílies amb 

infants. Tot i que de forma aïllada i puntual s’han detectat famílies residint a 

habitatges poc salubres i adequats. Es tracta de famílies sense serveis bàsics i 

en condicions molt precàries.  
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4.3. SALUT  
 

Projectes, accions i iniciatives que es promouen des del municipi 

 

• Existència de punts de salut ubicats fora de l’Oficina Jove i en actes que 

poden reunir a molta gent jove (concerts, festes, activitats...). Més enllà de la 

sensibilització a nivell genèric també s’intervé en aquells casos on s’ha donat 

una intoxicació etílica per conscienciar els amics del o la jove implicat/da i 

mediar amb la seva família.    

 

• Existència de punts d’assessorament en temes de salut i consum de 

drogues per a joves i les seves famílies (Oficina Jove i ABS). En els casos 

detectats i en tractament es procura la coordinació amb els serveis de 

pediatria, SS. i Policia Local per a la derivació de casos. 

 

• Existència i valoració molt positiva del programa Servei de Mesures 

Alternatives a la sanció per consum. La principal finalitat d’aquest programa és 

oferir una intervenció d’atenció, seguiment i prevenció dels menors,basant-nos 

en una resposta educativa alternativa a la sanció econòmica. S’incideix en una 

mateixa persona des de diferents vessants d’intervenció per detectar i 

intervenir en casos de consum en menors, afavorint l’aproximació d’aquests als 

recursos sociosanitaris existents a la ciutat. El programa es coordina des de la 

Regidoria de Serveis Socials.  

 

• Èxit destacable dels tallers que es realitzen a les escoles en el marc del 

programa PAE (Programa d’Animació Educativa) per sensibilitzar sobre 

hàbits saludables en temes d’alimentació; relacions afectives i sexualitat; 

higiene; i consum de drogues. Durant el curs 2011-2012 van passar un total de 

11.165 alumnes per algun d’aquests tallers4.  

 

                                                           

4
 Per a més información sobre tots els tallers relacionats amb aquest àmbit consultar: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/salut/  
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• Els tallers de salut que es realitzen a les escoles i instituts són també una via 

per detectar situacions de risc (trastorns alimentaris, sexualitat, consum de 

drogues...). Davant d’una detecció la professional encarregada d’impartir el 

taller acaba derivant a la persona al servei específic que pot tractar la dificultat. 

També s’informa als alumnes sobre el servei d’assessoria a la salut que està 

ubicat a l’Oficina Jove.  

 

• Segons l’enquesta a centres educatius, la gran majoria dels/les alumnes sopa 

en família, si no cada dia sí alguns dies de la setmana. Entre aquells que no 

ho fan mai, la majoria sopa amb altres membres de la família (germans o avis). 

Aquest és un indicador positiu donat que fer un àpat al dia en família 

disminueix els riscos de patir algun tipus de trastorn alimentari  

 

 

• Coordinació entre l’àrea de Salut i altres agents implicats (ambulatoris, 

dentistes...) per donar una continuïtat a la feina de sensibilització que es 

realitza a les escoles a través del programa PAE  

 

• Promoció de l’alimentació saludable a les escoles a través del Programa 

ECPAM. L’objectiu d’aquest programa iniciat durant l’any 2010 és la creació 

d’una marca que certifiqui aquelles escoles que entre les seves prioritats 

tinguin el foment d’hàbits i estils de vida saludables Fins al moment s’han 

acreditat 8 escoles de primària que han de complir amb diferents criteris sobre 

alimentació saludable a les escoles i realitzar tallers que estan inclosos en el 

PAE. 

 

 

Gràfic 11: Sopar en família. Enquesta a alumnat de VNG 2013 
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• Coordinació entre l’àrea de Salut i els Centres Educatius per detectar casos 

de joves que assisteixen al centre amb clars símptomes d’haver consumit algun 

tipus de droga. S’ha començat a treballar un protocol d’actuació. 

 

Principals necessitats i reptes detectats 

 

Per a la redacció d’aquest apartat ens hem basat principalment en els resultats de 

l’enquesta realitzada a alumnes de les escoles de primària i secundària de Vilanova i 

la Geltrú. El contingut complert de les enquestes es pot consultar a l’annex. A 

continuació detallem algunes necessitats detectades a la llum dels resultats:  

 

• Un 16, 3% de l’alumnat enquestat no esmorza res abans de sortir de casa. 

Aquest mal hàbit alimentari pot afectar directament al rendiment escolar dels 

alumnes ja que en molts casos passen fins a 4 hores abans d’ingerir cap 

aliment. Aquesta és una tendència que s’accentua amb l’edat, a més grans 

més proporció d’alumnes que no esmorzen. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 12: Aliments que es prenen a l’escola per esmorzar. Enquesta a l’alumnat de VNG 2013 
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• El 3 % dels alumnes enquestats no ingereix cap aliment des que s lleva 

fins a l’hora de dinar.  És un percentatge molt baix però cal seguir treballant 

per evitar que això succeeixi.   

 

 

 

 

 

Gràfic 14: Esmorzar durant el matí. Enquesta a alumnat de Vilanova 2013 

 

Gràfic 13: Alumnes que no esmorzen o només esmorzen llet abans de sortir de casa per sexe i curs. Enquesta a 

alumnat de VNG 2013 
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L’esmorzar òptim i saludable contempla la combinació de tres tipus d’aliments: 

làctics, cereals i fruita.  Segons l’enquesta realitzada, hi ha un 30 % de l’alumnat 

que menja fruita al llarg del matí. En concret un 11,8 % de l’alumnat ho fa a casa 

abans d’anar a l’escola. Aquesta és una bona dada, tot i així segueix sent una 

de les estratègies a seguir desenvolupant des del departament de salut de 

l’Ajuntament.  

 

 

 

 

 

 

• Pel que fa a l’alimentació en general, el percentatge d’infants i joves que fan 

un consum òptim varia molt en funció del tipus d’aliment. Tot i que en la majoria 

dels casos l’alumnat enquestat fa un consum adequat dels aliments, hi ha 

diversos aspectes que caldria seguir millorant: reduir el consum de carn, 

augmentar el consum de fruita i verdura i reduir el consum de pastisseria, 

llaminadures i patates xip. Destacar també, que segons l’enquesta, 

destaca el curs de 1er ESO com aquell on els consums d’aliments són menys 

òptims i saludables.  

 

 

 

 

Gràfic 15: Aliments que es prenen abans de sortir de casa per esmorzar. Enquesta a alumnat de VNG 2013 

Gràfic 16: Aliments que es prenen a l’escola per esmorzar. Enquesta a alumnat de VNG 2013 
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• Es detecta la necessitat d’introduir hàbits sostenibles i de consum 

responsable en els infants, en quan a l’energia o el consum de recursos.  

 

• Per altra banda, i segons la percepció d’algunes persones entrevistades es 

detecta un augment en la pràctica del “botellón” al carrer entre els 

adolescents i joves. La causa podria estar en la manca d’activitats i espais 

atractius pel joves i en la disminució d’ingressos familiars que limiten les 

oportunitats d’oci.  

 

• Així mateix també es detecta una normalització del consum de drogues com 

el haixix i un augment del consum a edats més primerenques. El consum 

d’aquestes substàncies es viu cada cop amb més normalitat ignorant les 

conseqüències reals que poden tenir per a la salut.  

 

• Reducció del programa Consulta Oberta. Aquest programa, on una 

infermera passava unes hores a la setmana als instituts de la ciutat per 

assessorar als joves i detectar situacions de risc, s’ha reduït i ja no es va a tots 

els instituts tot i que es poden fer consultes on-line.  

 

 
 
 
 
 
 

Gràfic 17: Freqüències adequades de consums d’aliments. Enquesta a alumnat de VNG 2013 

Percentatge d’infants i 
joves que fan un consum 
adequat d’aliments 
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4.4. EDUCACIÓ 

Projectes, accions i iniciatives que es promouen des del municipi  

 

Àmbit de 0-3 anys 

 

• Existència de dues Llars d’Infants Municipals (La Baldufa i l’Escataret) i aposta 

municipal per aquests equipaments.  

 

• El projecte Petita Infància apropa els recursos educatius als infants de 0 a 3 

anys que no estan escolaritzats (servei Hola Nadó i Nadó, Cau dels Petits i 

Racó dels Petits)  

 

• Existència de bonificacions a famílies per reduir el cost de les escoles 

bressol en funció de la situació familiar i econòmica. Actualment totes les 

famílies que ho sol·liciten i compleixen amb els requisits reben aquesta 

bonificació que pot arribar al 50%.  

 

• Coordinació entre Llars d’Infants i departaments com Salut, Serveis 

Socials o el CDIAP per a situacions concretes de suport als professionals i 

xerrades a les famílies de les Llars d’Infants.  

 

Àmbit d’infantil i primària 

 

• Existència de programes per fomentar la lectura entre els més 

petits (PAL5).  

 

• Existència del Programa d’Animació Educativa (PAE)6, una eina 

                                                           

5
 Per a més información sobre aquest programa es pot consultar a: 

http://www.imet.cat/index.php?page=foment-de-la-lectura  

6
 Per a més información sobre aquest programa es pot consultar a: 

http://www.imet.cat/index.php?page=dinamica-educativa 
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per facilitar als centres una tria d'activitats de suport a la seva tasca pedagògica 

i alhora apropar a l'alumnat el seu entorn més immediat. 

 

• Des d’Educació es desenvolupen altres projectes per conèixer 

l’entorn o  impulsar l’emprenedoria com són el Descobrim 

Vilanova o  Cultura emprenedora.  

 

• El servei de Medi Ambient desenvolupa l’Agenda 21 Escolar, un 

projecte destinat a educar a alumnat de totes les escoles de 

Vilanova i la Geltrú en la cura i el respecte al medi ambient. En 

realitzen activitats de forma periòdica per tal de motivar als 

alumnes en la seva tasca diària. En aquest àmbit de treball també 

està integrat el projecte d’horts escolars que apropa als infants la 

cultura hortícola. 

 

• Implantació a les escoles del Projecte Claki que impulsa la recollida de l’oli 

reciclat de les llars de l’alumnat de primària.  

 

• Programes per combatre la pobresa energètica on es treballa conjuntament 

amb Serveis Socials. Es busquen implementar mesures d’estalvi sense haver 

de fer inversions significatives. 

 

 

 

 

Àmbit de secundària 

 

• Intensificació dels programes com Far i Tastets per ajudar als joves que 

plantegen dificultats en l'aprenentatge, mostren actituds de desmotivació, 

d'inconstància en el seguiment del ritme establert i perill d'absentisme 

acadèmic i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions curriculars 

per a la seva integració escolar, social i laboral7.  

                                                                                                                                                                          

 

7
 Per a més informació sobre aquests programes consultar: 

http://www.imet.cat/index.php?page=programes-i-projectes  
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• Existeixen diferents accions encaminades a facilitar la tasca d’orientació 

formativa i professional  que realitzen les escoles. Un exemple és la Zona E8, 

en la qual s’organitza un recinte firal d’ensenyaments postobligatoris del Garraf, 

diferents xerrades i activitats al voltant de l’educació i el treball adreçades als 

joves, etc.  

 

• Existència d’aules d’estudi per joves de la ciutat per a la preparació dels 

exàmens de la selectivitat9. 

 

• Desenvolupament dels programes PQPI ( Programa de Qualificació 

Professional inicial) i PTT (Pla de Transició al Treball). Són programes 

adreçats a joves que no han obtingut el Graduat en ESO i que pretenen 

desenvolupar les competències bàsiques professionals i personals per afavorir 

la inserció laboral de l’alumnat.  S’adreça a joves a partir de 16 anys. Es porten 

a terme a l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball)  i a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú.  

 

• Des de la Regidoria de Joventut, es va elaborar el Pla Local de Joventut que 

fa una diagnosi de la situació del jovent de la ciutat i un pla d’acció en diferents 

àmbits de treball.  

 

Accions adreçades a totes les etapes educatives 

 

• Existència de xerrades per a pares i mares genèriques o específiques per 

franges d’edat. Les sessions tenen una assistència de 35 persones 

aproximadament. Des de IMET s’han realitzat 10 xerrades, algunes d’elles amb 

més d’una sessió10.  

 

                                                           

8
 Per a més informació sobre aquests programes consultar: http://www.imet.cat/index.php?page=zona-

educacio-alternatives-i-sortides-professionals-al-garraf-2013  

9
 Per a més informació sobre aquest programa consultar: http://www.imet.cat/index.php?page=aula-

estudi  

10
 Per a més información sobre les xerrades realitzades o programades consultar: 

http://www.imet.cat/index.php?page=cicle-de-xerrades-2  
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• Existència del Servei d’integració als Centres Educatius que facilita i 

protocolaritza la interrelació amb els centres educatius de la ciutat en la 

detecció i seguiment dels casos11. S’impulsa des de Serveis Socials. 

 

• Valoració molt positiva de les activitats del PAE on intervenen un gran nombre 

d’àrees municipals oferint tallers a les escoles relacionats amb diferents àmbits 

(arts escèniques; coneixement de la ciutat; convivència, ciutadania i diversitat; 

educació ambiental; esports; patrimoni i oferta museística; recursos al centre i 

per al centre; salut)12 . Més de 10.000 alumnes han assistit a una o més 

activitats del PAE. El catàleg recull més de 200 activitats i tallers.  

 

• Des del 2004, la ciutat compta, gràcies a un conveni amb el 

Departament d’Ensenyament, amb una Oficina Municipal 

d’Escolarització (OME) i la Comissió de Garanties d’Escolarització 

en forma part. Dins de les funcions de la CGA està la de procurar 

una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats 

educatives específiques que permeti la seva integració, faciliti la 

cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a 

tota la població escolar. 

 

• Existència del Pla Local d’Absentisme Escolar als Centres Educatius de 

Vilanova i la Geltrú, pel que s’ha creat la comissió d’intervenció d’absentisme 

escolar (CI-AE), on es coordinen tots els agents implicats en aquesta tasca 

amb els objectius, entre d’altres, d’elaborar una base de dades per registrar els 

casos d’absentisme, identificar-ne les causes per poder aplicar els recursos 

necessaris i posar en marxa els circuïts de prevenció, intervenció i 

compensació de l’absentisme escolar. Coordinació entre diferents agents 

(Policia Local, Mossos d’Esquadra, representants de les direccions dels centres 

educatius, del Servei Educatiu del Garraf, Inspecció Educativa, Serveis Socials 

i lidera la Regidoria d’Educació  ...) per a la detecció de casos d’absentisme.  

 

                                                           

11
 Per a més información sobre aquest programa consultar: 

http://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=39&idtema=79  

12
 Per a més información sobre aquest programa i tots els tallers que s’ofereixen consultar: 

http://www.imet.cat/index.php?page=dinamica-educativa  
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• Existència d’un servei de mediació a les escoles per gestionar aquells 

conflictes que es puguin donar entre alumnes, amb les famílies i entre famílies i 

professorat. Aquest recurs es gestiona des del Servei de Mediació de 

l’Ajuntament que també desenvolupa mediació en l’àmbit familiar, comunitari i 

entre veïns i veïnes.  

 

• Les activitats que es realitzen a les escoles en moltes ocasions estan 

relacionades amb el coneixement i estima per la cultura popular catalana 

en general i vilanovina en particular. Treballar amb els infants i joves aquests 

aspectes apropa a tota la família també a aquesta cultura i ajuda a treballar el 

sentiment identitari cap al territori13. Hi ha activitats dins del PAE en aquest 

sentit o, per exemple, el projecte Descobrim Vilanova.  

 

• Respecte a l’hàbit d’estudi i segons l’enquesta realitzada a centres educatius, 

es donen diferències significatives entre cursos, sent el grup de 5è el que 

presenta els millors resultats, tant pel que fa a l’important percentatge d’infants 

que estudia de forma regular fora de l’horari escolar, com el baix nombre que 

no ho fa mai o gairebé mai. A mesura que augmenta l’edat també disminueix la 

regularitat en el temps dedicat a l’estudi sense arribar però a percentatges molt 

baixos (màxim 6,3% d’infants que no estudia mai o casi mai a 2n ESO). 

 

• També segons els resultats de l’enquesta, pràcticament 3 de cada 4 alumnes 

mostra una autoconfiança elevada en quant a les capacitats per assolir les 

fites formatives en un futur.  

 

 

 

                                                           

13
 Per a més información sobre aquestes activitats consultar: 

http://www.imet.cat/index.php?page=coneixement-de-la-ciutat  

Gràfic 18: Autoconfiança en la capacitat per assolir fites formatives i professionals. 

 Enquesta a alumnat de VNG 2013 
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Principals necessitats i reptes detectats 

Àmbit de 0-3 anys 

 

• Cobertura pública de les Llars d’Infants. Segons dades del Departament 

d’Educació de l’Ajuntament, en el curs 2012-2013 hi havia un total de 442 

places en els 4 llars d’infants públiques de la ciutat. D’aquestes, 263 eren 

ofertes vacants i 179 eren places ocupades. Comptant que a la ciutat hi havia 

1.620 infants de 0 a 3 anys i que 179 ja tenien plaça ocupada, veiem que dels 

1.441 infants sense plaça van sol·licitar estar a la pública 495, és a dir un 

34,35%. Comptant que hi havia 442 places, podem afirmar que un 27,28% de 

la població de 0 a 3 anys està escolaritzada en una llar 

pública.  

 

• Cost de les Llars d’Infants. En el curs 2013-2014 l’augment en 

l’escolarització en les llars d’infants municipals és de 6 euros. El menjador 

esporàdic ha pujat aquest curs respecte el passat en 20 cèntims i el fix en 10 

cèntims. Les bonificacions existents poden arribar al 50% del cost del servei 

però les famílies amb més precarietat econòmica prefereixen mantenir a l’infant 

a la llar per reduir despeses.  

 

Àmbit d’infantil i primària 

 

• Accions encaminades a l’èxit escolar com és el reforç escolar. Actualment 

hi ha tres entitats que treballen aquest tema (Creu Roja, Fundació AGI i 

Càritas).  Entre les 3 entitats s’ofereixen 40 places per primària i 30 per 

secundària. També cal comentar que amb el nou Centre Obert també està 
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previst que els 140 infants i joves que hi assisteixen facin reforç escolar dins 

l’horari del centre. També, des d’Educació els programes que s’ofereixen tenen 

un objectiu comú encaminat a la consecució de la millora en l’èxit escolat (PAE, 

PAL, etc).   

 

Àmbit de secundària 

 

• Pèrdua de l’hàbit de lectura en la transició a secundària. Segons l’enquesta 

realitzada a alumnes d’escoles de Vilanova i la Geltrú, a mesura que augmenta 

l’edat, augmenta també el nombre d’alumnes que no té assumit l’hàbit de 

lectura. De fet, en arribar l’adolescència pràcticament la meitat de joves 

assegura no llegir mai o gairebé mai. Val a dir que diversos dels tècnics/ques 

entrevistades asseguren que es tracta d’una situació transitòria que en passar 

l’adolescència canvia. Tot i així, no significa que no sigui un aspecte a treballar 

durant l’etapa educativa.  

 

 

 

 

 

 

• Alta desmotivació entre els joves que arriben a secundària. 

Factor que pot influir en l’absentisme i fracàs escolar. Segons els 

resultat de l’enquesta, el descontent cap a l’escola augmenta amb 

l’edat fins a situar-se en el 34% dels alumnes de 2n ESO.  

 

 

 

Gràfic 19: Evolució per cursos del percentatge d’alumnes que mai o gairebé mai  

estudia o llegeix. Enquesta a alumnat de VNG 2013 

Gràfic 20: Descontent amb l’escola. Enquesta a alumnat de VNG 2013 
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Necessitats detectades a totes les etapes educatives 

 

• Tant a través de les escoles com des de l’IMET, s’organitzen xerrades per 

a pares i mares en el suport de la funció parental al llarg de tot el curs. Per 

l’experiència des darrers anys sembla que les famílies que hi assisteixen 

són potser les que tenen més informació. Caldria seguir treballant per 

arribar a les famílies que més poden necessitar aquest recolzament.  

 

• La salut mental i emocional és un tema que es podria treballar amb més 

profunditat. Es realitzen algunes xerrades adreçades als infants i joves des de 

l’IMET però es consideren insuficients si es compara amb les experiències en 

prevenció en matèria de salut que es porten a terme.  

 

• Distribució de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE)14. Si 

ens referim al curs 2010-2011, pel que fa a l’etapa d’educació primària 2n. cicle 

i primària, l’escola pública representa un total del 67,25% del cens escolar i la 

concertada un 32,75%. En relació al % de NEE a la pública i a la concertada, 

cal tenir present el pes de cadascuna i en el curs 2010-2011 a la pública 

representava un total del 71,33% i a la concertada 28,67%. Del total de 

                                                           

14 Tipus de NEE:: 

• Alumnat amb necessitats específiques: amb discapacitats físiques, psíquiques, o sensorials, 
trastorns greus de personalitat, de conducta o malalties degeneratives greus (TIPUS A) 

• Alumnat amb situació socieconòmiques o socioculturals que requereixen d'atenció educativa 
específica (TIPUS B) 

• Alumnat estranger de nova incorporació al sistema  educatiu que requereixi d'atenció educativa 
específica per raó de competència lingüística o de nivell d'aprenentatge (TIPUS C) 
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població escolar, a la pública les places NEE representen un 14,15% 

mentre que a la concertada és d’un 11,68% i en total de la població 

escolar respecte les places NEE un 13,34%. Des de la CGA es treballa amb 

l’objectiu de fer un repartiment equilibrat dels casos NEE i estrangers i cal 

destacar la col·laboració de tots els centres educatius públics i privats.  

 

• Distribució de l’alumnat estranger. Sobre la distribució d’alumnat estranger, 

curs 2010-2011, en l’etapa de segon cicle d’educació infantil i primària,  

representa un 12,64% del cens escolar. A l’escola pública representa un 

13,99% respecte el seu alumnat i un 9,86 % a l’escola concertada.  

 

• Tot i que el fracàs escolar ha baixat a la ciutat, segons dades aportades 

pels mateixos centres, cal seguir treballant per reduir aquest percentatge.    

Segons les dades facilitades per l’àrea de l’educació es calcula que pel curs 

2011-12 gairebé el 17% dels alumnes de la ESO no van aconseguir acreditar el 

títol.  

 

• L’absentisme escolar és un problema educatiu, però també social, ja que 

evidencia les desigualtats econòmiques, socials i culturals de la nostra societat. 

Al mateix temps, reflecteix les situacions de desafecció i de conflicte que viuen 

alguns adolescents en una etapa vital que es troba davant d’un gran nombre de 

dilemes molt complexos. Segons dades facilitades per l’àrea d’educació, a la 

ciutat de Vilanova es calcula 0,5% d’absentisme crònic dels alumnes d’infantil, 

primària i secundària fan absentisme escolar.  

 

• Treballar de forma més intensa en la transició de l’escola primària a 

secundària. Les escoles treballen la transició de l’escola primària a secundària 

i els instituts obren les portes perquè les famílies els puguin visitar i preguntar 

qualsevol tema que els amoïni. L’IMET també organitza xerrades en aquest 

sentit.  

 

• Segons l’enquesta realitzada  a alumnes d’escoles de Vilanova un 16% dels 

enquestats no reben suport parental per fer els deures. D’aquests, quasi el 

30% assegura que és per manca de temps i capacitats dels pares i mares. Això 

representa el 6% dels alumnes enquestats. Les principals variables explicatives 

són el curs, a més avançat menys suport per part dels pares i la nacionalitat 
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dels mateixos. Així els fills de pares nascuts a països extracomunitaris són els 

que menys suport parental reben, especialment a 1r i 2n de la ESO. 

 

 

 

 

 

• Actualment el reforç escolar està sent realitzat per diverses entitats del 

municipi i el Centre Obert. Caldria millorar la coordinació entre les entitats 

que ofereixen reforç escolar per tal de donar una visió global al procés que fa el 

infant/adolescent en els projectes de reforç escolar.   

 

 
 

Gràfic 21: Suport parental per fer els deures. Enquesta a alumnat de VNG 2013 

Gràfic 22: Raons per les que no es dona el suport parental per fer els deures. 

 Enquesta a alumnat de VNG 2013 
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4.5. CULTURA 

 

Projectes, accions i iniciatives que es promouen des del municipi 

 

• Escoles Municipals de Música i d’Art amb preus incentivats.  

 

• Diversos programes estables d’arts escèniques, visuals, audiovisuals i música 

ofereixen a la ciutadania en general i a les escoles en particular una oferta 

diversa i variada de tipus cultural que complementa l’oferta estable de 

museus, equipaments culturals i biblioteques15.  

 

• Àmplia difusió de les activitats culturals que es realitzen a la ciutat a través de 

les escoles.  

 

• El programa Apropa cultura propicia l’accés de col·lectius en risc a activitats 

culturals de la ciutat. Amb la coordinació de Serveis Socials es reserven 

algunes places d’espectacles que tenen un cost econòmic per a persones més 

desfavorides. Principalment està destinat a adults però també a joves.  

 

• Activitats per a públic familiar i jove a les nombroses Festes Populars de la 

ciutat.  

 

• Col·laboració en la programació específica d’espectacles per a públic infantil i 

juvenil anual i on es realitza una difusió específica.  

 

Principals necessitats i reptes detectats 

 

• És molt difícil detectar quins són els perfils de famílies menys implicades en els 

actes culturals, festius i associatius de la ciutat. No obstant, alguns tècnics 

consideren que són les famílies que han arribat en els últims anys les 

menys implicades en aquestes dinàmiques comunitàries.  

                                                           

15
 Per a més informació sobre aquests programes consultar: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/cultura/index.html  
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• Els programes d’activitats visuals, escèniques i de música sovint tenen un cost 

econòmic que no totes les famílies es poden permetre.  L’accés a l’activitat 

cultural gratuïta es vehicula en alguns casos a través de les escoles o bé en els 

espectacles organitzats per les Festes Populars i actes de carrer.  

 

• Els joves rarament estan presents en les activitats que es puguin programar 

des de la regidoria de Cultura (arts escèniques i música)  

 

4.6. ESPORT 
 

Projectes, accions i iniciatives promogudes des del municipi 

 

• Important dotació d’equipaments esportius distribuïts per la ciutat. 

 

 

 

 

• S’ha creat un reglament d’ús per aprofitar més els equipaments esportius 

de les escoles per part de les entitats i evitar així el col·lapse dels 

equipaments municipals.  

 

 Equip. Esp. Municipals 

 Camps de futbol sala al carrer 

 Cistelles de bàsquet al carrer 

 Circuit condicionament físic 
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• Esforç per donar a conèixer tots els esports que s’estan realitzant a la ciutat 

d’una manera uniforme i coordinada. Oferir informació complerta de l’oferta 

esportiva al conjunt de la ciutat, tant la que es fa a les escoles com a clubs i 

entitats. Aquesta iniciativa facilita que els infants i joves puguin escollir entre la 

oferta de tota la ciutat.  La Guia d’esports en edat escolar es distribueix per a 

totes les escoles del municipi16.  

 

• Existència d’escoles niu on s’ofereixen esports més minoritaris per aconseguir 

reunir prou demanda.  

 

• L’activitat esportiva en temps de lleure ha augmentat molt en els darrers 

anys, gràcies a la coordinació i implicació de tots els agents i el suport del Pla 

Català d’Esport a l’Escola. Actualment totes les escoles tenen activitats 

esportives extraescolars, fa uns anys no era així.  A l’any 2011 es van 

comptabilitzar quasi 5.000 infants i joves que practicaven alguna activitat 

esportiva extraescolar. A part estarien els que practiquen algun esport a les 

entitats i clubs.  

 

• Existència del Consell Esportiu del Garraf com a eina que facilita la 

organització dels jocs esportius i ofereix formació i materials als mestres 

d’educació física. La formació rebuda pels professionals (escoles i entitats) 

inclou no només continguts relacionats amb la pràctica esportiva, sinó també 

aspectes relacionats amb temes de psicologia, pedagogia, valors, contacte 

amb les famílies, etc.  

 

• Existència d’ajuts personals per a la pràctica esportiva (entre un 25 i un 

75% del cost de l’activitat). Durant el curs 2012/13 s’han atorgat un total de 116 

ajudes. No hi ha llista d’espera. Tots els alumnes que la demanen, si 

compleixen amb els requisits, la reben.  

 

• Existència del projecte Ara’munt per a joves entre 11 i 17 anys amb 

problemàtica social. 5 equips de futbol sala, 1 d’ells femení, i 60 alumnes 

implicats. Bona coordinació amb Serveis Socials per a la derivació de casos. 

                                                           

16
 Per consultar la guía: http://www.vilanova.cat/doc/doc_17841741_1.pdf  
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Valoració molt positiva del programa ja que dóna accés als joves en risc a 

l’activitat esportiva extraescolar i treballa conductes de risc17.  

 

• A la ciutat hi ha diversos recursos esportius per a infants i joves amb 

discapacitat. Destacar que per exemple l’entitat Junts en acció ha fet una 

aposta de promoció de l’esport per discapacitat psíquics en que s’integren en 

grups normalitzats a partir d’acords amb entitats, dansa (escola Gatell), vela 

(Club Nàutic), Gimnàstica (fundació esports base) i atletisme (club Dinami-k). 

Totes les edats. 

 

Principals necessitats i reptes detectats 

 

Gran part dels resultats exposats en aquest apartat han estat extrets de l’estudi 

realitzat per l’àrea d’esports de l’Ajuntament sobre la pràctica esportiva en edat 

escolar18: 

• Les instal·lacions esportives cobertes no són suficients per a la quantitat 

d’entitats que hi ha, els horaris de tarda estan molt comprimits. Pel matí moltes 

instal·lacions estan en desús. S’ha creat un reglament d’ús per intentar derivar 

les entitats als equipaments esportius de les escoles però sovint no els agrada 

la proposta.  

 

• La Piscina del CEM és insuficient per a l’alta demanda de cursets de natació.  

 

• Elevat cost de les activitats esportives dirigides per clubs. Caldria aprofitar 

més les activitats aquàtiques marítimes, ja que hi ha 3 entitats que s’hi 

dediquen però els costos de les activitats no són assequibles.  

 

• Falta de motivació per part dels alumnes de secundària per a la pràctica 

esportiva.  

                                                           

17
 Per a més información sobre aquest programa consultar: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/gent_jove/aramunt.html  

18
 L’estudi es pot consultar de forma íntegra a: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/esports/guia_esport_escolar.html  
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• A nivell d’escoles els nens i nenes que tenen algun tipus de discapacitat no 

estan inclosos a l’activitat pròpia. Fins als 12 anys els reorienten a cursos de 

natació. A partir dels 16, Club Alfa.  

 

• Pèrdua de la figura del dinamitzador esportiu que coordinava als 

professionals del món de l’esport i oferia un seguiment per a la implantació de 

projectes que fomentessin els valors en l’esport  

 

• Eliminació del Pla Català d’Esports a l’Escola impulsat per la Generalitat. 

Per tant, eliminació de programes molt importants com: subvencions de fins a 

4.000€ per escola, figura del coordinador/a escolar que ajudava a detectar 

casos en risc, creació d’associacions esportives, dinamitzadors/ores juvenils.  

 

• Retard en el pagament dels ajuts per a la pràctica d’activitats esportives 

(tant a famílies com a entitats). Aquest any encara no s’han rebut el que fa 

augmentar els casos d’impagaments, l’endeutament de les entitats i 

desencoratja a aquelles famílies més necessitades perquè han d’avançar els 

diners.  

 

• Si bé, com s’ha esmentat anteriorment, l’activitat esportiva en temps de lleure 

havia estat augmentat molt en els darrers anys, a partir del curs 2012-2013 

s’observa una disminució del nombre d’infants que realitzen activitats 

esportives de lleure pel cost econòmic que implica. Tot i existir ajudes s’ha 

reduït el nombre de famílies que ho demanen (pel curs 2012-2013 s’han 

sol·licitat 144 sol·licituds, 101 menys que el curs anterior). El retard en els 

pagaments pot fer que el proper any encara es demanin menys tot i haver 

infants que ho necessitin.  

 

• Disminució del nombre d’hores de dinamització del programa Ara’munt 

(de 20 a 5 hores). Existència del repte de com incorporar als participants del 

programa Ara’munt  a les activitats extraescolars esportives normalitzades de 

cara a fomentar la cohesió social i evitar estereotips.  
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4.7. ESPAI PÚBLIC, CONVIVÈNCIA I MOBILITAT 
 

Projectes, accions i iniciatives que es promouen des del municipi 

 

Àmbit de territori i sentiment identitari: 

 

• Vilanova i la Geltrú com a territori, compta amb mar i muntanya oferint 

oportunitats diverses pel que fa a l’oci i el lleure. Actualment, la platja de 

Vilanova i la Geltrú té reconeguda la bandera blava que assegura la qualitat de 

l’entorn natural.  

 

• La distància amb Barcelona fa que com a capital de comarca ofereixi 

oportunitats d’oci i temps de lleure per tot el territori (comerç, restauració, 

oci cultural, espai de passeig...).  

 

• El centre de Vilanova i la Geltrú presenta una continuïtat comercial que 

propicia un entorn atractiu, segur i agradable i el posiciona com l’espai de 

trobada per excel·lència de la ciutat especialment de la gent jove.  

 

• La dotació de recursos i el fet que molts ciutadans/anes visquin però també 

treballin a la ciutat (turisme, comerç, indústria...) evita que adquireixi 

dinàmiques de ciutat dormitori, i facilita l’enfortiment de les xarxes 

relacionals o del sentiment identitari. Arrelament de la població a la ciutat.  

 

• La mida de la ciutat, les dinàmiques de mobilitat, o de nou la distància amb 

Barcelona, fa que sigui una ciutat força agradable i poc contaminada (aire, 

aigua, sorolls...).  

 

• Tot i comptar amb 66 mil habitants, Vilanova i la Geltrú continua sent en els 

imaginaris de la població una ciutat petita on tothom es coneix. En 

general, això afavoreix la fortalesa de les xarxes socials i l’arrelament a la 

ciutat. Si més no, com veurem més endavant en l’apartat de reptes detectats 

en l’àmbit de territori i sentiment identitari, el Pla Local de Joventut indica 

algunes dades a tenir en compte sobre aquest tema en el cas dels joves a 

partir de 16 anys.  
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Àmbit dels equipaments: 

 

• Vilanova compta amb una xarxa d’equipaments àmplia, diversa i força 

dispersa per la ciutat (culturals, esportius, centres cívics, biblioteques...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En termes generals, i segons l’enquesta realitzada a l’alumnat de diversos  

centres educatius, els resultats denoten un bon coneixements dels 

equipament públics de la ciutat. Els equipaments menys coneguts són 

l’Auditori Eduard Toldrà, els centres cívics, l’Skate parc i el Centre d’Art 

Contemporani La Sala. Més de la meitat de l’alumnat o no els coneixen o no els 

fan servir.   

 

 

 

 Biblioteques 

 Cinemes 

 Monuments/Edif.Int. 

 Museus 

 Teatres 

 Equip. Esp. Municipals 

 Xarxa d'equipaments 



Pla Local de la Infància i l’Adolescència | Vilanova i la Geltrú 2013 
 

 69

 

 

 

 

• Les biblioteques de Vilanova i la Geltrú són els l’equipaments públics que 

més es coneixen i s’utilitzen per part dels infants i joves de la ciutat. Són 

espais atractius, lúdics i educatius on els infants i les seves famílies se senten 

còmodes. Durant el curs escolar, gran part de les escoles, visiten la biblioteca. 

També, es realitzen xerrades i visites amb famílies de les llars d’infants. Això 

fomenta que els infants i joves s’apropin juntament amb les seves famílies i 

coneguin la biblioteca com a espai de lleure.  

 

• Les biblioteques d’algunes escoles romanen obertes unes hores després de 

finalitzar l’escola.  Això facilita que sigui un bon espai per fomentar els hàbits de 

lectura per a aquells infants que no s’apropen a les biblioteques de la ciutat. 

 

Àmbit dels espais públics de relació i convivència: 

 

• El gran nombre de parcs i jardins distribuïts per tota la ciutat ofereix un 

espai de joc accessible i agradable pels infants de Vilanova. Actualment la 

ciutat compta amb 45 parcs infantils. A més, la ciutat compta amb altres espais 

naturals com la platja, un parc natural proper i rutes naturals senyalitzades que 

faciliten l’apropament al medi natural.  

 

Gràfic 23: Coneixement dels equipament municipals. Enquesta a alumnat de VNG 2013 
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• Existència del programa Pati Obert per a l’aprofitament dels patis i 

instal·lacions esportives exteriors de quatre escoles de la ciutat durant caps de 

setmana: Ginesta, Llebetx, Canigó i Arjau. S’aposta també per la coordinació 

amb A.V com a forma d’implicar a la comunitat i les AMPA. 

 

• Existència de campanyes de sensibilització i tallers a les escoles que 

fomenten les actituds cíviques entre els infants i les seves famílies en quan a la 

utilització i cura de l’espai públic.  

 

• En general es detecta una actitud força cívica amb l’espai públic. Les dades 

comparatives sobre neteja o recollida de residus situen a Vilanova i la Geltrú 

entre les ciutats amb millors indicadors de Catalunya.  

 

• Enguany, s’està elaborant l’Ordenança de Mesures per fomentar la 

convivència i el civisme a VNG en la qual hi ha participat la ciutadania i s’han 

realitzat diversos tallers amb l’alumnat de  secundària per recollir les seves 

inquietuds.   

 

• Dins del programa PAE, es realitzen diversos tallers de sensibilització al 

voltant del civisme i la convivència. Concretament es realitza el taller I jo què 

hi puc fer? , el Vols saber com sóc?  i un altre Per què em tractes així? Què 

saps de mi. Els tallers aprofundeixen en temes com els prejudicis, la diversitat 

o la discriminació. També se’n realitzen entorn a la temàtica de la gestió del 

conflicte com són els tallers: La mediació i la gestió de les emocions en el 

conflicte i Suport a la creació i seguiment d’equips d’alumnat mediador.  

 

• Tal i com s’ha esmentat en l’apartat de Salut, es fa valoració molt positiva del 

programa Servei de Mesures Alternatives (SMA). Si ens fixem en les dades 

del 2012 aportades per l’SMA (referents a menors d’edat) , observem que el 

percentatge de reincidència és molt baix: :  

- DENÚNCIES: 41 denúncies de menors d’edat, 17 per consum de cànnabis i 24 

per incivisme, 

- ACOLLIMENT: 32 casos ( 78% dels casos) 

- INFORMES FAVORABLES: 30 casos ( 93,75%) 

- REINCIDÈNCIA: 9% ( 4 casos) 
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• Per tal de fomentar la convivència i el coneixement mutu entre persones de 

diferents orígens, es desenvolupa el programa Dona Identitat i Diversitat (DID) i 

InterDID que entre d’altres coses, permet aproximar l’oferta cultural a col·lectius 

de dones d’origen estranger.  

 

• “Compartim. Espai de Trobada familiar a les escoles “.  És un espai de 

trobada setmanal obert a les famílies, en diferents centres educatius de 

primària, amb l’objectiu de fer créixer l’hàbit de la relació, la conversa amable, 

l'intercanvi d’experiències i el respecte a la diferència. Té una durada 

aproximada de 8 mesos,  d’octubre a maig,  de 15 a 17h .Els objectius del 

projecte són:crear vincles entre les persones participants, facilitar l’intercanvi de 

coneixements i experiències, fomentar la interculturalitat i el respecte a la 

diferència, promoure la participació de les famílies en la dinàmica escolar, 

afavorir el sentiment de pertinença a l’escola, l’entorn més proper i la ciutat en 

general 

 

Àmbit de mobilitat: 

 

• La mida de la ciutat facilita l’accessibilitat ràpida 

a peu o bicicleta. A més, les mesures de 

pacificació del centre estan servint per millorar 

la mobilitat sostenible, l’autonomia i la seguretat. 

Actualment cap carrer del centre supera el màxim 

de vehicles per dia per zona pacificada (2.000)19.  

 

• Existeixen bons exemples de reformes 

destinades a pacificar encreuaments i punts 

negres de la ciutat (Plaça Catalunya o Ronda d’Europa amb Av. Terrosa). 

Exemples que demostren que amb pocs recursos i enginy es poden millorar la 

mobilitat, la seguretat i la comoditat dels vianants i no perjudicar el trànsit. 

 

 

                                                           

19
 Per a més informació sobre les mesures destinades a la pacificació del centre consultar: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/via_publica/pacificaciodeltransit.html  
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• La ciutat compta amb una xarxa de transport públic urbà que connecta els 

punts principals de la ciutat (4 línies). Des de Mobilitat, de manera constant 

s’adapta en accessibilitat i freqüència les parades i la bona comunicació pels 

usuaris/àries. Així mateix, Vilanova i la Geltrú també disposa de transport 

escolar (adaptat i no adaptat), que es gestiona des del Consell Comarcal, i que 

facilita també la mobilitat dels infants cap a les escoles.  

 

 

• Vilanova compta amb una xarxa extensa de carrils bici per la ciutat i un total 

de 166 punts d’aparcament de 

bicicletes. A més, s’han editat tríptics 

informatius clars, atractius i útils 

destinats a sensibilitzar a la població 

sobre la utilització d’aquest mitjà de 

transport sostenible (informació sobre 

l’ordenança municipal, consells de 

seguretat vial, punts de reparació i 

aparcament i altres informacions útils). 

Finalment destacar que per tota la zona pacificada del centre també es pot 

circular en bicicleta.  

 

• En els últims anys s’han fet esforços per adaptar-se a la normativa actual 

d’accessibilitat als espais públics (Orden VIV/561/2010) .  

 

• A finals d’any, s’iniciarà la redacció del Pla de 

Mobilitat de la ciutat que ha de planificar les 

politiquees municipals de mobilitat i que és molt 

important per afavorir la mobilitat sostenible.  
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Principals necessitats i reptes detectats 

 

Àmbit de territori i sentiment identitari: 

 

• Segons l’enquesta realitzada a l’alumnat dels centres educatius i pel que fa al 

lloc on els agradaria viure quan s’independitzin, sorprèn l’elevat nombre 

d’alumnes que opten per l’estranger. Així podem veure una alta predisposició 

a l’emigració que s’intensifica amb l’edat i que és més marcada entre aquells 

alumnes amb pares i mares nascuts a l’estranger (idea de retorn). En aquest 

sentit, sorprèn l’elevat nombre d’alumnes que  considera que la crisis 

econòmica per la que passa el país frenarà les seves oportunitats laborals 

futures apuntant aquesta com una de les principals causes per les que voldrien 

emigrar.  

 

• El Pla Local de Joventut (PLJ) analitza diverses dades relatives a l’actitud 

dels joves davant la immigració i sobre el sentiment identitari.  Tot i que no es 

destaquen conflictes significatius, si que es fa referència a l’existència d’un 

cert estigma en relació a la població nouvinguda i una relativa manca de 

relació entre joves de diferents orígens. Segons el PLJ, són dades en tenir 

en compte en el treball de cohesió social. Tot i així, a efectes del PLIA, aquesta 

dada només faria referència a la franja d’edat de 16 a 18 anys.   

 

 

Gràfic 24: On t’agradaria viure?. Comparativa per cursos. Enquesta a alumnat de VNG 2013 
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Àmbit d’equipaments: 

 

• Segons l’enquesta realitzada a centres educatius, els alumnes de 1r i 2n de la 

ESO tenen un pitjor coneixement dels equipaments, especialment dels 

culturals. En canvi, els alumnes de primària tenen un millor coneixement dels 

equipaments culturals i pitjor coneixement dels esportius i d’oci. Per altra 

banda, tot i que continuem parlant de percentatges molt positius en quant a 

coneixement i utilització, són els alumnes de pares extracomunitaris els que 

tenen un pitjor coneixement dels equipament en general, exceptuant els 

centres cívics i el Skate parc.  

 

 

 

 

 

• No sempre es fa un bon ús de les biblioteques per part de les famílies que 

deixen sense supervisió als infants menors de 8 anys.  

 

 

 

 

CONEIXEMENT DELS EQUIPAMENTS SEGONS ORÍGEN DE LES FAMÍLIES 

 
Pare i mare 

autòctons 

Pare i/o mare 

comunitaris 

Pare i/o mare 

extracomunit

aris 

Total general 

Biblioteca  96%  96,2%  93,4%  95,6%  
Mercats públics  95%  100,0%  88,1%  93,7%  
Cinema Bosc  92%  96,2%  85,4%  91,2%  
Teatres  87%  88,5%  76,8%  85,2%  
Equipaments 

esportius  
92%  88,5%  84,1%  90,3%  

Auditori  59%  69,2%  50,3%  58,0%  
Museus  89%  88,5%  74,8%  86,3%  

Centres Cívics  60%  42,3%  49,0%  57,5%  

Skate parc  45%  57,7%  51,0%  46,4%  
La Sala  23%  19,4%  19,2%  22,4%  
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Àmbit d’espais públics de relació i convivència: 

 

• Durant molts anys, en el disseny d’algunes places públiques ha primat 

l’estètica de l’espai i no tant la funcionalitat. 

 

• Cal que la ciutat sigui una ciutat amb una qualitat ambiental bona i 

saludable; especialment en quan a la qualitat de l’aire, els sorolls, i altres com 

poden ser els camps electromagnètics, ja que són aspectes on els infants en 

són més vulnerables i sensibles.  

 

• Cal que la ciutat disposi d’espais públics verds i espais propers a la ciutat 

que continguin biodiversitat, tant de vegetació com de fauna, per afavorir 

el contacte, aprenentatge i gaudi dels infants amb l’entorn natural. En aquest 

sentit es valoren els espais tous on els infants puguin tenir experiències 

directes amb la natura.  

 

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

moments d’austeritat pressupostària com l’actual.  

 

• La utilització més intensiva de l’espai públic per part del col·lectiu adolescent 

genera, en determinats casos, queixes veïnals. Diversos professionals 

consideren que sovint es tracta més de prejudicis cap als joves i no tant de 

problemàtiques reals. També es destaca que aquest col·lectiu té pocs espais 

propis i això fa que acabin fent uns usos de l’espai públic que no són els que 

s’havien previst en el seu disseny inicial.  En tot cas, els professionals 

destaquen que caldria introduir la figura de l’educador/ora de carrer per 

resoldre aquelles situacions conflictives. Actualment en aquest camp només 

actua la Policia Local davant de queixes i des d’un punt de vista més 

sancionador.  

 

• Existeixen alguns punts conflictius respecte 

l’existència de grafits i brutícia (Plaza portal de 

Sitges, parc Gumà i Ferran o Parc de Ribes 

Rojes). 
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• Finalització del projecte “Nit Jove” que buscava millorar la convivència i 

compatibilitzar espais d’oci nocturn amb el descans dels veïns i veïnes. Aquest 

projecte s’havia realitzat amb el suport del “Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.”  

 

• Segons alguns professionals del sector, en alguns casos es destaca també 

una manca d’interrelació entre els joves de famílies catalanes i joves de 

famílies immigrades. Alguns d’ells potser ja han nascut aquí però l’origen de 

les seves famílies continua sent un factor que pot provocar rebuig i dificulta la 

convivència i l’establiment de xarxes de relació amb la resta de companys/es. 

Es detecten, també de forma més evident que abans, actituds xenòfobes cap 

a la població estrangera i que s’han accentuat especialment a les escoles.  

 

Àmbit de mobilitat: 

 

• Són poques les famílies que fan servir el vehicle privat per realitzar els 

desplaçaments cap a les escoles. Tot i així, genera en alguns casos dificultats 

i inseguretats a l’entrada d’alguns centres escolars. En aquest sentit 

s’estan implementant els itineraris de mobilitat per fer camins segurs al voltant 

de les escoles i modificar la conducta dels conductors/ores en benefici del 

l’infant. Un exemple d’això és la bona pràctica realitzada al Volerany amb 

pilones, senyalització horitzontal i passos de vianants.  

 

• Cal continuar treballant per millorar l’autonomia dels infants adaptant 

itineraris segurs més destinats a pacificar el trànsit al voltant de les escoles, 

els equipaments esportius, els espais d’oci i lleure i els centres de salut. Les 

mesures que es poden implantar no tenen perquè implicar costos molt elevats, 

sinó modificació de conductes per part dels conductors (ex. Plaça de Catalunya 

o Escola Volerany)  

 

• La manca de connexió dels carrils bici a la ciutat dificulta la seva utilització 

per la manca de seguretat d’alguns trams. La utilització de la bici per 

determinades zones de vianants del centre sovint ha donat peu a problemes 

de convivència entre vianants i bicicletes. Un exemple seria el pas sota via 

de la Rambla de la Pau.  
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• Respecte el transport públic de la ciutat, fins al moment s’ha primat disposar 

d’un bon nombre de parades d’autobús així com evitar que pugui ser una 

molèstia per a la resta del trànsit. Segons les aportacions d’alguns 

professionals del sector, això pot anar en detriment d’un transport públic ràpid i 

per tant fa que el faci servir només un sector concret de la població (gent gran).  

 

• La trama irregular i la poca amplada d’alguns carrers, herència de l’època 

en la que van ser construïts (ex. Barris de la Geltrú, nucli antic o la Collada), fa 

difícil l’adaptació de tota la ciutat a les normatives actuals d’accessibilitat 

(Orden VIV/561/2010). Tot i així, des de l’Ajuntament es cerquen alternatives 

per resoldre les problemàtiques concretes.  

 

• Finalització del programa Compartim 

Cotxe que estava dirigit a millorar la 

qualitat ambiental de l’aire fomentant la 

possibilitat de compartir el cotxe per anar 

a treballar o altres desplaçaments 

mitjançant una web.  
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4.8. LLEURE, ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
 

Projectes, accions i iniciatives promogudes des 

del municipi 

Àmbit de lleure: 

 

• Pel que fa a les activitats extraescolars, 

destaca l’important nombre d’alumnes que 

actualment en realitzen. Gairebé la meitat  en 

realitza 2 o més.  Són les activitats esportives i 

l’aprenentatge dels idiomes les més freqüents.  

 

 

 

 

• Millora de la informació rebuda sobre l’activitat lúdica i cultural a la ciutat. 

Guies informatives, canals de comunicació, eines 2.0. (Ampliació i diversificació 

de les llistes de distribució, dinamització de la web municipal jove, impuls 

xarxes socials, etc.)  

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER CURS I TITULARITAT 

  Curs 
Titularitat del 

centre   
CAP  1  2  3 o més  

Concertada  10,5%  36,8%  29,5%  23,2%  

Pública  12,3%  36,8%  32,9%  18,1%  
5è 

   
Total  11,6%  36,8%  31,6%  20,0%  

Concertada  18,6%  38,4%  27,9%  15,1%  

Pública  21,2%  34,3%  25,5%  19,0%  
6è 

   
Total  20,2%  35,9%  26,5%  17,5%  

Concertada  15,8%  38,3%  36,8%  9,0%  

Pública  29,1%  41,8%  17,7%  11,4%  
1r ESO   

   
Total  20,8%  39,6%  29,7%  9,9%  

Concertada  13,5%  43,2%  29,7%  13,5%  

Pública  22,8%  33,3%  36,8%  7,0%  
2n ESO   

   
Total  16,1%  40,5%  31,7%  11,7%  
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• Els Centres Cívics ofereixen espais i organitzen un gran nombre d’activitats 

lúdiques per a infants i joves de la ciutat. La guia que s’edita amb les activitats 

que s’organitzen des dels centres cívics és un bon recurs per donar a conèixer 

l’oferta.  

• L’Ajuntament s’encarrega de coordinar totes les activitats de lleure que 

s’ofereixen durant l’estiu oferint una informació única a la ciutadania, a través 

de l’edició d’un llibret informatiu. També existeixen subvencions a entitats que 

fan activitats d’estiu per abaratir costos. Els ajuts econòmics a les famílies per 

cobrir una part del cost de l’activitat d’estiu s’atorguen seguint uns criteris 

socioeconòmics.  L’estiu 2012 es van concedir 131 beques. L’estiu 2013 s’han 

concedit 182 beques. Paral·lelament, i durant les activitats d’estiu, amb 

l’objectiu d’aconseguir un lleure inclusiu, els infants i adolescents que 

presenten alguna discapacitat poden demanar un monitor/ora de suport. 

L’Ajuntament conjuntament amb el centre educatiu valora la necessitat de 

monitor/ora en exclusiva. També les entitats organitzadores reben suport 

econòmic per poder fer front a una part del pagament de la nova contractació.  

Àmbit de l’Associacionisme: 

 

• Gran nombre d’entitats que realitzen activitats de lleure per a infants i joves 

de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Existència de subvencions municipals 

destinades a abaratir els costos d’aquestes activitats.  

  

• Gran part de l’oferta d’activitats de lleure es troba coordinada oferint 

informació àmplia i complerta a les famílies interessades.  

 

• A part de les entitats infantils, existeixen moltes entitats de la ciutat que 

aconsegueixen reunir un nombre important d’infants i joves. La vinculació a 

entitats culturals des de petits fomenta els valors com el civisme, l’estima per 

l’entorn i la vinculació activa al territori.   
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Àmbit de la Participació:  

 

• L’Ajuntament té en compte l’opinió dels infants i joves en els diversos 

processos participatius que s’organitzen. Actualment s’està elaborant 

l’ordenança de convivència (en els espais públics) amb la participació de la 

ciutadania. S’han realitzat tallers a 4t d’ESO per implicar els joves en la 

redacció d’aquesta ordenança.  

 

• Existència del programa “Coneix el nostre Ajuntament”, un taller adreçat als 

infants de 4t a 6è de primària i que té com a objectiu principal donar a conèixer 

el funcionament del sistema democràtic a l'administració local20.  

 

• Existència del programa “Reacciona” com a mesura de sensibilització 

educativa que pretén promoure la reflexió crítica i la implicació del jovent en el 

compromís cívic en la lluita contra la pobresa, tot utilitzant un format atraient i 

dinàmic: un “taller de cinema”.  

 

Principals necessitats i reptes detectats 

Àmbit de lleure: 

 
• A la llum dels resultats de l’enquesta realitzada a l’alumnat de les escoles de 

Vilanova i la Geltrú, cal posar l’accent en aquells que no realitzen cap activitat 

extraescolar i que arriben al 17% de la mostra. La manca d’activitats 

extraescolars es dóna amb més freqüència entre els/les alumnes de 1r i 2n 

d’ESO de l’escola pública i també entre els alumnes amb pare i/o mare d’origen 

estranger. La manca de recursos econòmics pot estar fent que moltes famílies 

optin per estalviar en aquest tipus d’activitat, especialment quan parlem de joves 

més autònoms. 

 

 

 

 

                                                           

20
 Per a més información sobre aquest programa consultar: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/participacio/participacio_dels_infants.html  
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• El consum de televisió i videojocs augmenta amb l’edat i és inversament 

proporcional al temps dedicat al joc. Destacar l’important percentatge 

d’alumnes que consumeix diàriament més de dues hores de televisió i que 

arriba a superar el 40% entre els/les alumnes de 2n ESO, mentre que el 

percentatge d’alumnes que dedica el mateix temps al joc (sense videojocs) tot 

just supera el 15%.  Si tenim en compte els/les alumnes que dediquen més de 

dues hores o bé a veure la televisió o bé a jugar a videojocs, dues activitats 

sedentàries, el percentatge puja al 45% pel conjunt dels/les alumnes i fins al 

50% en el cas de secundària. Finalment, el percentatge d’alumnes que dedica 

més de dues hores a veure la televisió i més de dues hores a jugar amb 

videojocs arriba a superar el 14% (13% a primària i 14,8% a secundària). 

Entorn a aquests indicadors no s’han trobat diferències significatives respecte a 

les variables de titularitat del centre o origen dels pares i mares.  

 

 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER ORIGEN DE LES FAMÍLIES 

Origen dels pares  CAP  1  2  3 o més  

pare i mare autòctons  14,6%  37,6%  31,7%  16,0%  

pare i/o mare comunitaris  11,5%  38,5%  30,8%  19,2%  

pare i/o mare extracomunitaris  28,5%  40,4%  21,2%  9,9%  

Gràfic 25: Evolució per cursos del percentatge d’alumnes que dediquen dues hores o més 

diàries a veure la televisió o jugar amb videojocs . Enquesta a alumnat de VNG 2013 
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• De fet, del total d’alumnes que no fan activitats extraescolars, més del 

64% mostra desig per fer-ne. Aquests representen l’11% del conjunt 

d’alumnes enquestats.  I d’aquests, el 37%  apunten com a raó principal 

problemes econòmics. El desig per realitzar activitats extraescolars sense estar 

fent cap en aquell moment es dóna amb més freqüència entre els alumnes amb 

pares i/o mares nascuts a països extracomunitaris d’escoles públiques i dels 

cursos 5è, 6è i 1r ESO. 

 

 

 

• Són poques les activitats organitzades des dels equipaments i serveis 

municipals que tinguin un caràcter gratuït. Tot i que a un cost més reduït 

gràcies a la subvenció, les activitats poden costar entre 10 i 50€ per trimestre. 

Per exemple, en l’últim any s’ha notat una davallada en el nombre 

d’inscripcions a les activitats dels centres cívics. Tot i que reduït, el cost de les 

activitats pot ser un desincentiu per a moltes famílies.  

 

• Segons dades facilitades pel Programa d’Infància, es detecta una disminució 

del nombre d’infants que realitzen activitats d’estiu degut a dificultats 

econòmiques. És calcula que entre el 2011 i 2012 hi ha hagut un 14% menys 

d’inscripcions. Tot i existir beques, aquestes no cobreixen la totalitat del cost el 

que pot implicar un desincentiu per a aquelles famílies on algun membre pot 

fer-se càrrec de l’infant. En el cas de joves, moltes vegades es queden sense 

cap activitat d’estiu i romanen a casa o al carrer amb altres companys.  

 

Gràfic 26: Relació entre el desenvolupament d’activitats extraescolars i el desig de fer-ne. 

Enquesta a l’alumnat de VNG 2013  
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• Dificultat per establir acords amb entitats de la ciutat per a la reserva de 

places per a infants i joves derivats de serveis socials.  

 

• Manca de capacitació dels professionals que estan a les entitats. Segons 

alguns participants del taller amb entitats, els monitors/es no sempre estan 

plenament preparats per aquesta funció de transmissió de valors i hàbits a 

través del lleure ja que això implica una formació contínua que no sempre 

reben. Especialment, aquesta mancança es manifesta quan han d’atendre a 

infants i joves amb dificultats o discapacitats. Aquesta situació pot influir en el 

profit que poden treure de les activitats o en la motivació per continuar a la 

entitat.  

 

• Poca continuïtat dels adolescents a les entitats de lleure, especialment 

les esportives: algunes de les entitats participants al taller participatiu 

asseguren tenir moltes dificultats per arribar als adolescents de la ciutat. Els 

infants que formen part d’aquestes entitats acostumen a abandonar-les quan 

arriben a una determinada edat (13-14). Així, algunes entitats de lleure acaben 

centrant la seva oferta en els infants empobrint cada vegada més l’oferta 

d’activitat per a joves a la ciutat i fent dels carrers i els bars un espai d’oci i 

relació més atractiu. Espais no dirigits que no faciliten l’adquisició de valors o 

hàbits de ciutadania. Segons alguns dels participants, un dels factors que més 

influeix és el desconeixement dels recursos i entitats per a adolescents i joves 

de la ciutat. També cal destacar que les entitats juvenils de la ciutat com 

Festuc, Desperta, Can Pistraus o Endimari  acullen a un perfil de joves més 

gran i per tant les edats properes als 15 anys es troben més buides d’oferta i 

l’existent no sembla del seu interès.  

 

• Hi ha poques experiències de treball amb infants i adolescents per a la 

millora del medi natural i la comunitat, com poden ser camps de treball de 

temàtica ambiental o grups de voluntariat ambiental.  

 

Àmbit de l’associacionisme: 

 

• Manca de recursos econòmics. Segons alguns dels participants al taller 

d’entitats, s’han disminuït els recursos i subvencions destinades a les entitats 
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de lleure. Això afecta directament a l’encariment de les activitat i als recursos 

per a materials i capacitació del personal de les entitats.  

 

• Falta de comunicació entre agents educatius. Tot i ser un agent educatiu 

important, les entitats de lleure reconeixen tenir poca relació amb la resta 

d’agents que intervenen en l’educació d’infants i joves (famílies, escoles o 

àrees d’educació de l’Ajuntament). Entre els aspectes que van sorgir i que 

estan influint en aquesta manca de comunicació, algunes entitats van apuntar 

la falta de reconeixement de les entitats de lleure com a agents educatius 

rellevants a la ciutat i per al desenvolupament d’infants i joves. Segons 

aquestes entitats, escoles i famílies poques vegades són conscients que les 

entitats de lleure no només fan una funció de cura, guarda i entreteniment dels 

infants, sinó que tenen projectes i objectius educatius al darrera que treballen al 

llarg de tot el curs. En aquest sentit es troba a faltar l’existència d’espais on 

tots els agents educatius treballin aspectes comuns i compartits. Un espai 

que permeti el coneixement mutu i endegar accions conjuntes i coordinades.  

 

• Per altra banda, també es va mencionar la manca de referents pedagògics al 

municipi que puguin donar suport a les entitats davant de dubtes o consultes 

sobre quina és la millor orientació a seguir davant de casos concrets d’especial 

dificultat.  

 

• Manca d’espais: algunes de les entitats participants van assegurar tenir 

dificultats per compartir els pocs espais de la ciutat, especialment durant els 

mesos d’hivern i pel que fa a espais coberts (poliesportius, pistes, ludoteques, 

instal·lacions,...). Per altra banda, els pocs espais disponibles de vegades 

també estan concentrats en els barris més cèntrics deixant sense activitats als 

barris més perifèrics de la ciutat.  

Àmbit de la Participació:  

 

• No existeix un consell d’infants ni de joves. Ara bé, la seva creació ha 

d’estar supeditada a unes funcions definides per evitar que acabi sent un espai 

sense fonament ni contingut. Per altra banda, sí s’ha tingut en compte la 

participació d’aquests col·lectius en altres processos participatius com en la 
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remodelació del Torrent de la Pastera, la Plaça de la Cucanya o la Plaça de la 

Sardana i la construcció del Centre Cívic Molí de Vent.  

 

• Es detecta però una certa dificultat per fer participar als joves en els espais 

de participació existents a la ciutat (entitats, processos participatius, Oficina 

jove...)  
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Quadre resum de 

reptes i necessitats 

detectades  

que afecten al col·lectiu 

d’infants de  

Vilanova i la Geltrú



 

ÀMBIT D’ACCIÓ REPTES I NECESSITATS DETECTADES 

1. Increment dels casos de risc i vulnerabilitat poc visibles i relacionats amb la crisi econòmica. Empobriment de la qualitat de 
vida dels infants que es veuen privats de serveis i activitats amb cost econòmic. 

2. Les relacions familiars també es veuen marcades per un augment de la crispació i la tensió que pot afectar al 
desenvolupament emocional de l’infant o jove. 

3. Es detecta encara una insuficiència dels ajuts d’urgència social per cobrir tota la demanda existent, tot i els esforços que 
s’aboquen. 

4. Els ajuts econòmics per menjador escolar es paguen amb retard. 

5. Supressió dels ajuts per llibres de text  i material didàctic per part de la Generalitat. 

6. Augment del nombre de persones que necessiten la Renda Mínima d’Inserció (RMI) i dificultats en la tramitació i el 
cobrament de la prestació. 

7. Manca d’un treball social comunitari en medi obert. 
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8. Insuficiència de recursos per treballar l’acollida dels infants i joves reagrupats. 

9. Els pocs ingressos  disponibles de moltes famílies es destinen al pagament de l’habitatge, provocant, entre d’altres coses, un 
empobriment de la qualitat de vida de l’infant. 

10. Augment de casos d’exclusió residencial amb infants implicats (risc o pèrdua de l’habitatge tant de compra com de lloguer) 
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11. Insuficient parc d’habitatges públics a la ciutat per poder fer front a les situacions d’exclusió residencial i poc adaptat a les 
situacions més vulnerables. 
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12. Sembla que a la ciutat hi ha zones amb especial incidència d’alguns factors de risc. S’apunta principalment a dos barris: el 
Tacó i Baix-a-mar. 

13. Existència de forces urbanitzacions periurbanes aïllades, de difícil accés  i amb insuficiència de serveis públics.   
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14. Detecció d’alguna situacions d’infrahabitatge per part d’algunes famílies amb infants. 

15. Insuficient cobertura pública de places a les Llars d’Infants i elevat cost de les mateixes. 

16. Pèrdua de l’hàbit de lectura en la transició a secundària. 

17. Alta desmotivació entre els joves que arriben a secundària.  

18. El programa de  xerrades i suport a la funció parental de les famílies que s’organitza a nivell municipal no aconsegueix arribar 
a la participació de les famílies que més ho necessiten. 

19. Els tallers relacionats amb el consum responsable, caldria potenciar-los. 

20. Els temes de salut mental i emocional no s’aborden prou com a recurs, dins el programa d’activitats adreçades als centres 
educatius que gestiona l’Ajuntament (PAE). 

21. Seguir treballant en la distribució de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) i de l’alumnat d’origen estranger 
entre les escoles de la ciutat. 

22. Cal seguir treballant per reduir el percentatge de fracàs escolar. 

23. Cal seguir treballant per reduir el percentatge d’absentisme escolar. 

24. Treballar de forma més intensa en la transició de l’escola primària a secundària. 

25. A l’enquesta a l’alumnat, s’observa un percentatge d’infants que quan tenen dubtes no reben suport parental per fer els 
deures.   
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26. Facilitar la coordinació  entre les entitats que treballen pel reforç escolar dels infants. 
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27. S’observa que un percentatge de l’alumnat enquestat no esmorza abans de sortir de casa. 

28. Segons l’enquesta a l’alumnat,  hi ha un petit percentatge d’infants que no ingereix aliments sòlids des que s’aixequen al matí 

fins l’hora de dinar. 

29. Es detecta la necessitat de seguir millorant diversos aspectes quant 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. 

30. Es detecta la necessitat d’introduir hàbits sostenibles i de consum responsable en els infants, en quan a l’energia o el consum 

de recursos.  

31. Augment de la pràctica del “botellón” al carrer entre els adolescents i joves. 
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32. Es percep una visió normalitzada del consum de drogues com el haixix entre els adolescents i un possible augment a edats 

més primerenques. 

33. Les instal·lacions esportives cobertes no són suficients per a la quantitat d’entitats que les utilitzen i els horaris de tarda estan 

molt comprimits. 

34. La Piscina del CEM és insuficient per a l’alta demanda de cursets de natació. 

35. Les activitats esportives dirigides per clubs tenen un cost elevat. 

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

37. Els infants amb algun tipus de discapacitat, tenen dificultat per realitzar activitats extraescolars. 

38. Eliminació del programa de la Generalitat: Pla Català d’Esports a l’Escola i com a conseqüència de la figura del 

dinamitzador/ora esportiu a l’escola. 

39. Retard en el pagament dels ajuts per a la pràctica d’activitats esportives. 
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40. A partir del curs 2012-2013 s’observa una disminució del nombre d’infants que realitzen activitats esportives de lleure pel 
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cost econòmic que implica. 

41. Disminució del nombre d’hores de dinamització del programa Ara’munt. 

42. Les famílies que han arribat en els últims anys semblen menys implicades en les dinàmiques comunitàries. 

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

permetre. 
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44. Els joves rarament estan presents en les activitats que es puguin programar des de la regidoria de Cultura. 

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

ne. 

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

47. Són poques les activitats organitzades des dels equipaments i serveis municipals que tinguin un caràcter gratuït. 

48. Disminució del nombre d’infants que realitzen activitats d’estiu degut a dificultats econòmiques. 

49. Dificultat per establir acords amb entitats de la ciutat per a la reserva de places per a infants i adolescents derivats de serveis 

socials. 

50. Manca de capacitació dels/les professionals que estan a les entitats i que es manifesta especialment quan han d’atendre a 

infants i adolescents amb dificultats o discapacitats. 

51. Tot i que a partir dels 16 anys es tornen a incorporar, es detecta poca continuïtat dels adolescents de 13-14 anys a les 

entitats de lleure. 
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52. Hi ha poques experiències de treball juvenil per la millora del medi natural i la comunitat. 
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53. Manca de recursos econòmics per donar suport a la feina desenvolupada per les entitats de lleure. 

54. Falta de comunicació entre agents educatius. Es troben a faltar espais on tots els agents educatius treballin aspectes comuns 

i compartits. 

55. Manca de referents pedagògics al municipi que puguin donar suport a les entitats davant de dubtes o consultes sobre quina 

és la millor orientació a seguir davant de casos concrets d’especial dificultat.  
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56. Manca d’espais disponibles per a les entitats de lleure esportiu, especialment durant els mesos d’hivern i pel que fa a espais 

coberts. 

57. No existeixen òrgans municipals estables de participació adreçats als infants i adolescents. 
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58. Dificultat per implicar els adolescents en els espais de participació existents a la ciutat. 

59. Cal que la ciutat tingui una qualitat ambiental bona i saludable; especialment pel que fa a la qualitat de l’aire, els sorolls, i 
altres aspectes com poden ser els camps electromagnètics, ja que són aspectes on els infants en són més vulnerables. 

60. Cal que la ciutat disposi d’espais públics verds i espais propers a la ciutat que continguin biodiversitat, tant de vegetació com 
de fauna, per afavorir el contacte, aprenentatge i gaudi dels infants amb l’entorn natural. 

61. Dificultat per mantenir els espais de joc infantil dels parcs i jardins que s’ha intensificat en moments d’austeritat 
pressupostària com l’actual. 

62. La utilització més intensiva de l’espai públic per part del col·lectiu adolescent genera, en determinats casos, queixes veïnals. 

63. Existeixen alguns punts conflictius en quan a existència de pintades i brutícia. E
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64. Finalització del projecte “Nit Jove”. 
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65. Són poques les famílies que fan servir el vehicle privat per realitzar els desplaçaments cap a les escoles . Tot i així, genera en 
alguns casos dificultats i inseguretat a l’entrada d’alguns centres escolars. 

66. Dificultats de mobilitat pels infants que tenen el centre educatiu allunyat de la seva residència. 

67. 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, els espais d’oci i lleure i els centres de salut. 

68. La manca de connexió dels carrils bici a la ciutat dificulta la seva utilització per la manca de seguretat d’alguns trams. En 

aquelles zones on es permet el trànsit de bicicletes i alhora de vianants es donen problemes de convivència entre ambdós. 

69. El transport públic dins del municipi es considera poc ràpid i per tant fa que el faci servir majoritàriament només un sector 
concret de la població (gent gran). 
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70. La trama irregular i la poca amplada d’alguns carrers genera problemes de mobilitat i d’accessibilitat. 

71. L’alumnat de 1r i 2n de la ESO té un pitjor coneixement dels equipaments, especialment dels culturals. En canvi, els alumnes 
de primària tenen un millor coneixement dels equipaments culturals i pitjor coneixement dels esportius i d’oci. Segons 
l’enquesta, són els alumnes de pares extracomunitaris els que tenen un pitjor coneixement dels equipament en general. 
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72. No sempre es fa un bon ús de les biblioteques per part de les famílies que deixen sense supervisió als infants menors de 8 
anys.  

73. El col·lectiu d’infants i adolescents manifesta una alta predisposició a l’emigració, que s’intensifica amb l’edat i que és més 
marcada entre aquells alumnes amb pares nascuts a l’estranger (idea de retorn). 
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74. L’existència d’un cert estigma en relació a la població nouvinguda i una relativa manca de relació entre joves de diferents 
orígens. 

 



 

ANNEX 

1. Explotació de l’enquesta realitzada a l’alumnat de 5è i 6è de 

primària i 1r i 2n dels centres educatius de secundària de la 

ciutat. 2013 

2. Informe de resultats del taller realitzat amb entitats de la 

ciutat que treballen amb infants i joves 

3. Resultats del taller realitzat a tècnics/ques municipals 
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Temes tractats a l’enquesta

• Utilització i valoració de la ciutat

• Lleure

• Relacions socials

• Motivació pels estudis

• Hàbits saludables
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UTILITZACIÓ I VALORACIÓ DE 
LA CIUTAT

 

 

Coneixement dels equipament

96% 94% 91% 90%
86% 85%

58% 58%

46%

22%

3% 4% 7% 7% 10% 11%

25% 25%

46%

13%

1% 1% 2% 2% 3% 3%

16% 16%

8%

65%

Ho conec i hi he anat (habitualment o de forma esporàdica) Ho conec però no hi he anat No ho conec

En termes generals els resultats denoten un bon coneixements dels equipament públics de la
ciutat. Els equipaments menys coneguts són l’auditori, els centres cívics, el Skate parck i la
Sala. Més de la meitat dels alumnes o no els coneixen o no els fan servir. Val a dir que en el
cas dels Centres Cívics pensem que tot i que no identifiquin el nom amb l’equipament, és
possible que el seu grau de coneixement sigui major
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Comparativa utilització equipaments per curs

5è 6è 1r ESO 2n ESO Total 

Biblioteca 96,0% 96,4% 93,4% 96,6% 95,6%

Mercats 
públics

94,4% 95,5% 91,5% 93,2% 93,7%

Cinema Bosc 85,6% 89,7% 93,9% 97,1% 91,2%

Teatres 88,8% 86,5% 81,6% 82,9% 85,2%

Equipaments 
esportius

86,0% 90,1% 93,9% 92,2% 90,3%

Museus 87,2% 85,8% 85,2% 86,8% 86,3%

Auditori 70,4% 63,2% 59,9% 35,1% 58,0%

Centres 
cívics

54,4% 67,3% 56,1% 52,2% 57,5%

Skate parck 41,2% 44,8% 51,9% 48,8% 46,4%

La Sala 29,2% 19,3% 21,2% 18,5% 22,4%

Nota: el concepte d’utilització fa una comparativa de la categoria “Ho conec i hi he anat (de
forma habitual o esporàdica)” pels diferents cursos

Si bé no existeixen diferències molt significatives entre els alumnes segons la titularitat del
centre, el curs i l’origen dels pares sí són variables explicatives rellevants. Els alumnes de 1r
i 2n de la ESO tenen un pitjor coneixement dels equipaments, especialment dels culturals.
En canvi els alumnes de primària tenen un millor coneixement dels equipaments culturals i
pitjor coneixement dels esportius i d’oci.

 

Comparativa utilització equipaments 
per origen de les famílies

pare i mare 
autòctons

pare i/o mare 
comunitaris

pare i/o mare 
extracomunitaris

Total general

Biblioteca 96% 96,2% 93,4% 95,6%

Mercats públics 95% 100,0% 88,1% 93,7%

Cinema Bosc 92% 96,2% 85,4% 91,2%

Teatres 87% 88,5% 76,8% 85,2%

Equipaments
esportius

92% 88,5% 84,1% 90,3%

Auditori 59% 69,2% 50,3% 58,0%

Museus 89% 88,5% 74,8% 86,3%

Centres cívics 60% 42,3% 49,0% 57,5%

Skate parc 45% 57,7% 51,0% 46,4%

La Sala 23% 19,4% 19,2% 22,4%

Tot i que continuem parlant de percentatges molt positius en quant a coneixement i 
utilització, són els alumnes de pares i mares extracomunitaris els que tenen un pitjor 
coneixement dels equipament en general, exceptuant els centres cívics i el Skate parck
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On t’agradaria viure?

Pel que fa al lloc on els agradaria viure quan s’independitzin sorprèn l’elevat nombre 
d’alumnes que opten per l’estranger. Aquesta és l’opció majoritària a tots els cursos 
menys a 5è que prefereixen quedar-se a Vilanova. 

Així podem veure una alta predisposició a l’emigració que s’intensifica amb l’edat i que 
és més marcada entre aquells alumnes amb pares i mares nascuts a l’estranger (idea de 
retorn). (diapositiva següent) 

 

On t’agradaria viure?

34,0%

18,0%

28,4%

31,8%

17,5%

32,3%

34,0%

10,8%

42,9%

28,8%

10,7%

37,6%

Vilanova

Un altre ciutat (cat./esp.)

Estranger

Comparativa per cursos

2º ESO

1º ESO

6º

5º

21,3%

11,5%

50,6%

34,8%

15,0%

31,4%

Vilanova

Un altre ciutat 
(cat./esp.)

Estranger

Segons lloc de naixement dels pares

Pare i mare 
autòctons 

Un dels dos 
o els dos 
progenitors 
extrangers
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Per què?

La principal raó apuntada per emigrar a l’estranger 
és la curiositat per conèixer altres països i cultures. 

En segon lloc, la recerca per una millor qualitat de 
vida. En aquest sentit sorprèn l’elevat nombre 
d’alumnes que  considera que la crisis econòmica 

per la què passa el país frenarà les seves 
oportunitats laborals futures. El coneixement 
d’altres llengües també està entre les principals 

raons apuntades segurament molt relacionat també
amb la millorar de les oportunitats laborals futures.

Pel que fa a aquells/es que opten per quedar-se a 
viure a Vilanova destaquen la bellesa del seu 
paisatge i el seu estil de vida tranquil presentant els 
avantatges d’una ciutat petita però alhora amb un 

ampli assortiment d’equipaments i comerç.      

 

 

Llocs preferits de la ciutat

40,1%

15,8%

15,4%

6,6%

6,1%

4,3%

3,8%

3,7%

3,5%

2,8%

1,9%

Rambla

Platja i passeig marítim

Equipaments esportius

Parcs i places sense especificar

Cinema

Plaça de la vila

Casa pròpia o d'altres amics

Plaça mediterrania

Altres

Escola

Botigues o restaurants
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Rambla principal(40%)

Plaça de la Vila (4,3%)

Platja i passeig marítim 
(15,8%)

Equipaments esportius 
(15,4%)

Plaça  Mediterrània 
(3,7%)

Cinema Bosc 6,1%)

Vilanova pels infants i joves

 

 

Llocs preferits de la ciutat per curs

Llocs de la ciutat 5º 6º 1º ESO 2º ESO Total general

Rambla 17,6% 33,6% 48,1% 66,3% 40,1%

Platja i passeig marítim 22,4% 16,6% 14,6% 8,3% 15,8%

Equipaments esportius 18,4% 17,0% 17,0% 8,3% 15,4%

Parcs i places sense 
especificar

9,6% 7,6% 3,8% 4,9% 6,6%

Cinema 7,6% 8,1% 4,7% 3,4% 6,1%

Plaça de la vila 7,2% 2,2% 4,7% 2,4% 4,3%

Casa pròpia o d'altres amics 4,0% 5,8% 2,4% 2,9% 3,8%

Plaça Mediterrània 0,8% 4,5% 6,1% 3,9% 3,7%

Sense especificar 2,0% 4,9% 3,3% 3,9% 3,5%

Escola 5,6% 4,0% 0,5% 0,5% 2,8%

Botigues o restaurants 4,8% 1,3% 0,9% 0,0% 1,9%

Pel que respecta a la utilització de l’espai públic a mesura que els/les alumnes són més grans fan una 

utilització més intensa del centre de la ciutat. La rambla, per l’extens assortiment de botigues i 
cafeteries és el punt predilecte per la majoria dels alumnes de secundària. En canvi, els alumnes de 

primària fan una utilització més extensa de la ciutat destacant com a indrets predilectes no només el 
centre sinó també la platja i el passeig, els equipaments esportius i altres places i parcs de la ciutat. 

Així, si bé en les edats més primerenques els infants es mouen en els indrets més pròxims al seu lloc 

de residència i estan dispersos per la ciutat, a mesura que creixen concentren la seva activitat i temps 
d’oci al voltant del comerç i la restauració. 
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LLEURE

 

Temps de lleure

3 de cada 4 infants i joves tenen assumit 
l’hàbit d’estudi de forma regular. Un 
percentatge força elevat, especialment si 
el comparem amb l’hàbit de lectura.

Destaca especialment el 

percentatge d’alumnes que veuen 
la televisió i/o juguen a videojocs 

més de dues hores diàries. 
Activitats totes dues de caire 
sedentari. 
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Curs Activitat
Quatre o més cops per 

setmana 
Dos o tres cops 

per setmana
Gairebé mai o 

mai

5è
Estudiar i fer 

deures 82,0% 16,0% 2,0%

Llegir 52,4% 31,2% 16,0%

6è
Estudiar i fer 

deures 72,2% 22,9% 4,5%

Llegir 43,0% 25,6% 30,0%

1r ESO Estudiar i fer 
deures 76,9% 16,5% 6,1%

Llegir 31,1% 26,9% 42,0%

2n ESO
Estudiar i fer 

deures 75,6% 18,0% 6,3%

Llegir 25,4% 28,3% 46,3%

2,0%

16,0%

4,5%

30,0%

6,1%

42,0%

6,3%

46,3%

Estudiar i 
fer deures

Llegir Estudiar i 
fer deures

Llegir Estudiar i 
fer deures

Llegir Estudiar i 
fer deures

Llegir

5º 6º 1º ESO 2º ESO

Evolució per cursos del percentatge d’alumnes que mai o 
gairebé mai estudia o llegeix

 

 

• Respecte a l’hàbit d’estudi es donen diferències significatives entre

cursos, sent el grup de 5è el que presenta els millors resultats, tant

pel que far a l’important percentatge d’infants que estudia de forma

regular fora de l’horari escolar, com el baix nombre que no ho fa mai

o gairebé mai. A mesura que augmenta l’edat també disminueix la

regularitat en el temps dedicat a l’estudi sense arribar però a

percentatges molt baixos.

• El percentatge d’alumnes que tenen l’hàbit de lectura adquirit de

forma regular també disminueix amb l’edat però de forma molt més

acusada. És important posar l’accent en aquells que no llegeixen

mai o gairebé mai i que arriba pràcticament a la meitat dels alumnes

de secundària.
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Curs Activitat
Diàriament (més de 

dues hores)
Diàriament (menys 

de dues hores)
Quatre o cinc cops per 

setmana
Menys de tres 

cops per setmana

5è
Videojocs 18,0% 14,8% 10,8% 56,0%

Televisió 31,6% 43,6% 12,4% 12,4%

Joc 32,0% 26,8% 22,0% 19,2%

6è
Videojocs 24,2% 18,8% 9,0% 47,5%

Televisió 34,5% 44,4% 8,5% 11,7%
Joc 24,2% 21,5% 24,7% 28,7%

1r ESO
Videojocs 24,1% 19,3% 9,0% 47,2%

Televisió 39,2% 40,1% 7,5% 12,7%

Joc 24,5% 23,1% 22,6% 29,7%

2n ESO
Videojocs 22,4% 17,1% 7,3% 52,2%

Televisió 41,5% 39,5% 5,9% 12,2%
Joc 16,1% 11,2% 22,4% 47,8%

Evolució per cursos del percentatge d’alumnes que dos hores o més diàries a veure la 
televisió o jugar amb videojocs

18,0%

31,6%

24,2%

34,5%

24,1%

39,2%

22,4%

41,5%

Videojocs Televisió Videojocs Televisió Videojocs Televisió Videojocs Televisió

5º 6º 1º ESO 2º ESO

 

 

• El consum de televisió i videojocs també augmenta amb l’edat i és 
inversament proporcional al temps dedicat al joc.

• Destacar l’important percentatge d’alumnes que consumeix diàriament 
més de dues hores de televisió i que arriba a superar el 40% entre 
els/les alumnes de 2n ESO, mentre que el percentatge d’alumnes que 

dedica el mateix temps al joc (sense videojocs) tot just supera el 15%. 

• Si tenim en compte els alumnes que dediquen més de dues hores o bé
a veure la televisió o bé a jugar amb videojocs, dos activitats 

sedentàries, el percentatge puja al 45% pel conjunt dels/les alumnes i 
fins al 50% en el cas de secundària. 

• Finalment, el percentatge d’alumnes que dedica més de dues hores a 

veure la televisió i més de dues hores a jugar amb videojocs arriba a 
superar el14% (13% a primària i 14,8% a secundària) 

• Entorn a aquests indicadors no s’han trobat diferències significatives 

respecte a les variables de titularitat del centre o origen dels pares i 
mares. 
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Activitats extraescolars per curs i titularitat
CAP 1 2 3 o més

5º
Concertada 10,5% 36,8% 29,5% 23,2%

Pública 12,3% 36,8% 32,9% 18,1%

Total 11,6% 36,8% 31,6% 20,0%

6º
Concertada 18,6% 38,4% 27,9% 15,1%

Pública 21,2% 34,3% 25,5% 19,0%

Total 20,2% 35,9% 26,5% 17,5%

1º ESO
Concertada 15,8% 38,3% 36,8% 9,0%

Pública 29,1% 41,8% 17,7% 11,4%

Total 20,8% 39,6% 29,7% 9,9%

2º ESO
Concertada 13,5% 43,2% 29,7% 13,5%

Pública 22,8% 33,3% 36,8% 7,0%

Total 16,1% 40,5% 31,7% 11,7%

Origen dels pares CAP 1 2 3 o més

pare i mare autòctons 14,6% 37,6% 31,7% 16,0%

pare i/o mare comunitaris 11,5% 38,5% 30,8% 19,2%

pare i/o mare extracomunitaris 28,5% 40,4% 21,2% 9,9%

La manca d’activitats extraescolars és dona amb més freqüència entre els/les alumnes de 1r i 2n d’ESO de
l’escola pública i també entre els alumnes amb pare i/o mare d’origen estranger.
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Desig de fer noves activitats extraescolars

Fan alguna 
activitat 

extraescolar i no 
desitgen fer més

35%

Fan alguna 
activitat 

extraescolar però 
desitgen fer més

48%

No fan cap 
activitat 

extraescolar però 
no desitgen fer 

6%

No fan cap 
activitat 

extraescolar i sí 
desitgen fer 

alguna
11%

•Del total d’alumnes que no fan activitats
extraescolars més del 64% mostra desig per fer-
ne. Aquests representen l’11% del conjunt
d’alumnes enquestats.

•Així, un total de 97 alumnes no fan activitats
extraescolars i han manifestat el desig de fer-ne.
D’aquests el 37% és a dir 36 alumnes apunten
com a raó principal problemes econòmics.

 

 

Característiques dels que no fan activitats extraescolars 
i mostren desig per fer-ne

pare i mare autòctons pare i/o mare extracomunitaris Total

Rótulos de fila nº %
Represen
tació en 

el conjunt
Diferencial nº %

Represen
tació en 

el conjunt

Diferenci
al nº %

Represen
tació en 

el conjunt
Diferencial

5è

concertada 4 4,1% 9,2% -5,1% 1 1,0% 1,1% -0,1% 5 5,2% 10,7% -5,5%

pública 9 9,3% 13,5% -4,2% 6 6,2% 3,6% 2,6% 15 15,5% 17,4% -2,0%

Total  13 13,4% 22,7% -9,3% 7 7,2% 4,7% 2,5% 20 20,6% 28,1% -7,5%

6è

concertada 9 9,3% 7,9% 1,4% 2 2,1% 1,7% 0,4% 11 11,3% 9,7% 1,7%

pública 13 13,4% 11,9% 1,5% 8 8,2% 3,0% 5,2% 21 21,6% 15,4% 6,3%

Total 22 22,7% 19,8% 2,9% 10 10,3% 4,7% 5,6% 32 33,0% 25,1% 7,9%

1r ESO

concertada 6 6,2% 12,6% -6,4% 5 5,2% 1,7% 3,5% 12 12,4% 14,9% -2,6%

pública 6 6,2% 6,6% -0,4% 7 7,2% 2,0% 5,2% 14 14,4% 8,9% 5,6%

Total 12 12,4% 19,2% -6,8% 12 12,4% 3,7% 8,7% 26 26,8% 23,8% 3,0%

2n ESO

concertada 10 10,3% 13,3% -2,9% 3 3,1% 2,7% 0,4% 13 13,4% 16,6% -3,2%

pública 6 6,2% 5,1% 1,1% 0,0% 1,1% -1,1% 6 6,2% 6,4% -0,2%

Total 16 16,5% 18,3% -1,8% 3 3,1% 3,8% -0,7% 19 19,6% 23,0% -3,4%

Total Total general 63 64,9% 80,0% -15,1% 32 33,0% 17,0% 16,0% 97 100,0% 100,0% 0,0%

El desig per realitzar activitats extraescolars sense estar fent cap en aquell moment es dóna amb més freqüència entre els 
alumnes amb pares i/o mares nascuts a països extracomunitaris d’escoles públiques i dels cursos 5è, 6è i 1r ESO
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RELACIONS SOCIALS I 
MOTIVACIÓ PELS ESTUDIS

 

Suport parental
en els deures

Un 16% dels alumnes no reben suport 
parental per fer els deures. D’aquests, 
gairebé el 30% assegura que és per 

manca de temps i capacitats dels pares i 
mares.Això representa el 6% dels 
alumnes enquestats
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pare i mare autòctons pare i/o mare extracomunitaris Total general

Tiputaritat nº %
Represen
tació en 

el conjunt
Diferencial nº %

Represen
tació en 

el conjunt

Diferenci
al

nº %
Represen
tació en 

el conjunt

Diferenci
al

5è

Concertada 2 4,5% 9,2% -4,7% 0,0% 0,0% 1,1% -1,1% 2 4,5% 10,7% -6,1%

Pública 2 4,5% 13,5% -8,9% 3 6,8% 3,6% 3,2% 5 11,4% 17,4% -6,1%

Total 4 9,1% 22,7% -13,6% 3 6,8% 4,7% 2,1% 7 15,9% 28,1% -12,2%

6è

Concertada 1 2,3% 7,9% -5,6% 2 4,5% 1,7% 2,9% 3 6,8% 9,7% -2,8%

Pública 4 9,1% 11,9% -2,8% 2 4,5% 3,0% 1,5% 6 13,6% 15,4% -1,8%

Total 5 11,4% 19,8% -8,4% 4 9,1% 4,7% 4,4% 9 20,5% 25,1% -4,6%

1r ESO

Concertada 9 20,5% 12,6% 7,9% 2 4,5% 1,7% 2,9% 11 25,0% 14,9% 10,1%

Pública 1 2,3% 6,6% -4,4% 2 4,5% 2,0% 2,5% 3 6,8% 8,9% -2,1%

Total 10 22,7% 19,2% 3,5% 4 9,1% 3,7% 5,4% 14 31,8% 23,8% 8,0%

2n ESO

Concertada 4 9,1% 13,3% -4,2% 3 6,8% 2,7% 4,1% 7 15,9% 16,6% -0,7%

Pública 3 6,8% 5,1% 1,8% 4 9,1% 1,1% 8,0% 7 15,9% 6,4% 9,5%

Total 7 15,9% 18,3% -2,4% 7 15,9% 3,8% 12,1% 14 31,8% 23,0% 8,8%

Total 
general

26 59,1% 80,0% -20,9% 18 40,9% 17,0% 23,9% 44 100,0% 100,0% 0,0%

Les principals variables explicatives són el curs, contra més avançat menys suport per part dels pares i la 
nacionalitat dels mateixos. Així els fills de pares i mares nascuts a països extracomunitaris són els que menys 

suport parental reben, especialment a 1r i 2n de la ESO.

 

 

Relació amb la família

cada dia
78%

Alguns dies
18%

Cap de 
setmana

2%
Mai
2%

Sopar en família

38% 36%
32%

26%

34%

58% 56% 57%
62%

58%

4%
8%

11% 11%
8%

5º 6º 1º ESO 2º ESO Total general

Sempre A vegades Mai

Expliques als teus pares els problemes que tens a l’escola

La gran majoria dels/les alumnes sopa en família, sinó
cada dia sí alguns dies de la setmana. Entre aquells que
no ho fan mai, la majoria sopa amb altres membres de la
família (germans o avis)

També la majoria d’ells té una relació familiar que li
permet explicar els seus problemes a l’escola. Aquest
percentatge disminueix a secundària. Tot i així, a
secundària, el percentatge de joves que no explica els
seus problemes als seus pares no supera l’11%.
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Motivació pels estudis

Alta
72%

Baixa
4%

Dubtes
24%

15,9% 16,7%

28,9%

34,7%

5º 6º 1º ESO 2º ESO

Autoconfiança en la capacitat 
per assolir fites formatives i 

professionals

Descontent amb l’escola

El descontent cap a l’escola augmenta amb
l’edat fins situar-se en el 34% dels alumnes de
2n ESO.

Pràcticament 3 de cada 4 alumnes mostra una
autoconfiança elevada en quant a les
capacitats per assolir les fites formatives en un
futur.

 

HÀBITS DE VIDA 
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Freqüències de consum d’aliments
Pràcticament 

cada dia 2/3 cops setmana
Menys de 2 cops 

per setmana Mai NS/NC

Pa, pasta, arròs… 46,0% 41,0% 12,7% 0,2% 0,1%

Cereals 43,8% 25,7% 14,7% 14,8% 0,9%

Llegums 1,6% 64,7% 25,5% 6,6% 1,6%

Peix 12,5% 44,2% 32,2% 10,4% 0,7%

Carn 33,8% 53,8% 10,8% 0,8% 0,8%

Ous 5,2% 41,3% 45,1% 8,0% 0,4%

Fruita i verdura crua 49,0% 30,8% 14,0% 5,2% 1,0%
Verdura bullida  i/o 

fregida 13,9% 40,7% 30,7% 13,6% 1,1%

Llet 77,6% 10,7% 4,9% 6,3% 0,4%

Iogurt i formatges 53,4% 30,8% 11,6% 3,8% 0,4%

Patates xips (de bossa) 10,0% 25,8% 52,0% 11,1% 0,9%

Llaminadures 13,7% 20,6% 44,7% 20,7% 0,3%

Pastisseria industrial 8,3% 22,4% 46,7% 22,2% 0,3%

 

 

 

Freqüències adequades de consum d’aliments

Percentatge d’infants i 
joves que fan un consum 
adequat d’aliments

Un 87,5% dels alumnes fan un consum adequat de lactis
Un 70% dels alumnes fan un consum adequat de cereals
Un 66,3% dels alumnes fan un consum adequat de llegums
Un 64,6% dels alumnes fan un consum adequat de carn
Un 56,6% dels alumnes fan un consum adequat de fruita i verdura
Entre el 63 i el 69% dels alumnes menja menys de dos cops per setmana productes de pastisseria 
industrial, llaminadures i patates xip. 

A MILLORAR
Carn: cal seguir lluitant per rebaixar el consum de carn
Fruita i verdura: tot i més d’un 50% en menja cada dia encara s'ha de millorar el consum d’aquests 
aliments
Pastisseria, llaminadures i patates xip: tot i que el consum es bastant baix,  cal rebaixar el consum 
d’aquest tipus de productes
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Alumnes que no esmorzen o només 
esmorzen llet abans de sortir de 

casa per sexe i curs

Un 16,3% dels alumnes no esmorzen res abans de sortir de casa

 

Alumnes que sí esmorzen 
abans de sortir de casa

El 70,2% dels alumnes esmorzen abans de sortir de casa
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Aliments que es prenen abans de sortir 
de casa per esmorzar

Un 30 % de l’alumnat enquestat menja fruita durant l’esmorzar. Un 11, 8 % ho fa 
abans de sortir de casa i gairebé un 20% porta fruita per esmorzar a l’escola. 

 

 

Aliments que es prenen a l’escola 
per esmorzar

Gairebé el 30% dels alumnes porta fruita a l’escola per esmorzar
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Esmorzar

El 3% dels alumnes enquestat no ingereix 
cap aliment des de que s’aixeca fins 

l’hora de dinar. 

L’esmorzar òptim i saludable contempla la 
combinació de tres tipus d’aliments: lacti, 

cereals i fruita. 

 

nº hores que fan d’esport fora de l’escola 
per curs

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

No faig esport fora 
de l'escola

1 hora 2 hores 3 hores 4 hores o més

5è 6è 1r ESO 2n ESO
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nº hores que fan d’esport fora de l’escola per 
sexe i curs

Curs Sexe No faig esport fora de 
l'escola

1 hora 2 hores 3 hores 4 hores o més Total 

5è

Dona 11 8,1% 24 17,6% 24 17,6% 29 21,3% 48 35,3% 136

Home 4 3,5% 13 11,5% 11 9,7% 16 14,2% 69 61,1% 113

Total 15 6,0% 37 14,9% 35 14,1% 45 18,1% 117 47,0% 249

6è

Dona 17 14,8% 14 12,2% 19 16,5% 22 19,1% 43 37,4% 115

Home 12 11,3% 6 5,7% 7 6,6% 9 8,5% 72 67,9% 106

Total 29 13,1% 20 9,0% 26 11,8% 31 14,0% 115 52,0% 221

1r ESO

Dona 23 20,9% 8 7,3% 30 27,3% 16 14,5% 33 30,0% 110

Home 10 9,9% 5 5,0% 12 11,9% 20 19,8% 54 53,5% 101

Total 33 15,6% 13 6,2% 44 20,9% 36 17,1% 87 41,2% 211

2n ESO

Dona 18 16,2% 22 19,8% 23 20,7% 15 13,5% 33 29,7% 111

Home 8 8,6% 5 5,4% 13 14,0% 8 8,6% 59 63,4% 93

Total 26 12,7% 27 13,2% 36 17,6% 23 11,3% 92 45,1% 204

Total 
general

103 11,6% 98 11,0% 140 15,8% 135 15,2% 411 46,3% 887

 

Pràctica d’esport fora de l’horari escolar. 

• La pràctica d’esport forma part dels hàbits saludables que poden afavorir el

desenvolupament integral de l’infant i jove. Segons la piràmide de l'exercici

físic de la Generalitat de Catalunya es recomana fer entre 3 i 5 hores

setmanals d'esport.

• Tenint en compte que els alumnes ja practiquen 2 hores d’esport dins

l’horari lectiu, cal fixar-se doncs en aquells que asseguren no fer esport

més enllà de l’escola.

• Per altra banda, més enllà de les hores de pràctica que es poden

considerar saludables, la pràctica d’esport fora de l’escola també es

considera positiu com una forma d’assentar hàbits que probablement

poden acompanyar a la persona en la seva vida adulta.

• En termes generals, destaca com a molt positiu el gran nombre d’alumnes

que fan esport fora de l’escola. Casi el 89% dels alumnes. Sent molt elevat

el percentatge d’alumnes que practica 4 o més hores (46%)

• Ara bé, com aspecte a treballar està l’11,6% d’alumnes que no practica

esport fora de l’escola i que especialment es dóna entre les noies de 1r i 2n

d’ESO (20,9% i 16,2%)
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Buidatge taller amb entitats 
 

Data: El passat 19 de Març i en el marc del Pla d’Infància i 
Ciutadania que està realitzant l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú amb el suport de Diputació de 
Barcelona, es va realitzar un taller participatiu amb 
entitats de lleure que treballen amb infants i joves de 
la ciutat.  

El principal objectiu va ser recollir l’experiència i 
coneixement directe que aquests professionals 

tenen detectant conjuntament les necessitats que poden observar en aquestes edats. 
Per aprofundir en els raonaments i aportacions es va demanar als participants que 
reflexionessin sobre quines eren les causes d’aquestes necessitats i les 
conseqüències directes. Com a metodologia de treball els participants van ser dividits 
en grups heterogenis per exposar posteriorment en plenari els resultats debatuts.  

Aquest document recull totes les aportacions i reflexions que es van realitzar en 
aquests espai sense buscar el consens entre tots els participants donat que no totes 
les problemàtiques afecten per igual a totes les entitats o no sempre es detecten les 
mateixes necessitats. Exposem també a continuació el nom de les persones que van 
participar juntament amb l’entitat a la que pertanyen.  

 

ASSISTENTS ENTITAT 

Guillem Bau C.E Drac Màgic 

Belen Haffner C.E Drac Màgic 

Joan Deyà Jarque C.E Drac Màgic 

Gabi Ballesteros  C.E L'Espurna 

Aida Ferrando C.E La Geltrú 

Alfred Aguilar C.E La Geltrú 

Pere Llenas C.E La Geltrú 

Noemi Guisado C.E Els Grumets 

Teresa Llorens  C.E Els Grumets 

Martí Burcet Coral infantil L'Estrop 

Pol Garcia Coral infantil L'Estrop 

Wifredo Vilà  Club Patí Vilanova 

Ruben Tenor Club Bàsquet Samà 

Francesc Benet Club Bàsquet Samà 

Cristina Prat Club Bàsquet Samà 

Esther Hugue Espai Jove i Acció 

Elisabet Alba Ludoteca La Pirata 

Luisa Serrano Ludoteca La Bruixa 

Laura Martí  Ludoteca La Pirata 
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NECESSITATS DETECTADES 
 

• MANCA DE CAPACITACIÓ DELS PROFESSIONALS QUE ESTAN A LES ENTITATS: una 

de les premisses de les entitats que treballen amb infants i joves és la 
transmissió de valors i hàbits a través del lleure.  Aquesta fita requereix d’una 
bona capacitació dels professionals que diàriament treballen amb aquests 
col·lectius. Segons alguns participants, els monitors/ores no sempre estan 

plenament preparats per aquesta 
funció ja que això implica una 
formació continua que no sempre 
reben. Especialment, aquesta 
mancança es manifesta quan han 
d’atendre a infants i joves amb 
dificultats o discapacitats, funció per 
la qual tampoc han estat preparats o 
tenen els recursos suficients. Així, les 
entitats estarien poc preparades per 

atendre la diversitat pròpia de les nostres societats i les necessitats concretes 
d’alguns infants, aspecte que pot influir en el profit que poden treure de les 
activitats o en la motivació per continuar a la entitat.  

Segons alguns dels participants un dels aspectes que més influeix en aquest 
sentit és la manca de recursos econòmics per part de les entitats per garantir 
una formació continua que capaciti i prepari al personal. Per altra banda, també 
es va mencionar la manca de referents pedagògics al municipi que puguin 
donar suport a les entitats davant de dubtes o consultes sobre quina és la millor 
orientació a seguir davant de casos concrets d’especial dificultat. 

 

• FALTA DE COMUNICACIÓ ENTRE AGENTS EDUCATIUS: tot i ser un agent educatiu 

important, les entitats de lleure reconeixen tenir poca relació amb la resta 
d’agents que intervenen en l’educació d’infants i joves (famílies, escoles o 
àrees d’educació de l’Ajuntament). Segons alguns dels participants, el contacte 
amb les famílies és nul o esporàdic. En ocasions es dubta de que les famílies 
coneguin bé quins objectius es persegueixen amb una activitat de lleure i quins 
aspectes es treballen amb els infants (hàbits, actituds, habilitats...). Així mateix, 
les entitats també poden desconèixer les expectatives que les famílies 
dipositen en elles.  

Per altra banda, segons diversos monitors/es participants en el taller, el 
contacte amb els centres educatius depèn en gran mesura de la bona voluntat i 
interès que mostrin els professionals. En ocasions, i davant d’alguna 
problemàtica amb algun infant, s’han intentat posar en contacte amb tutors/ores 
i directors de centres educatius. Malauradament, la resposta no ha estat 
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sempre col·laboradora i més encara si l’activitat es realitza fora de les 
instal·lacions del centre.  

En definitiva, treballar amb infants i joves des d’una vessant educativa 
requeriria d’un treball coordinat i continu entre tots els agents que intervenen 
per tal d’establir criteris comuns i pautes d’aprenentatge compartides. No seguir 
criteris i pautes comunes podria comportar desconcert i desorientació en els 
infants i joves, aspecte que podria tenir un efecte en el propi èxit educatiu.  

Entre els aspectes que van sorgir i que estan influint en aquesta manca de 
comunicació algunes entitats van apuntar la falta de reconeixement de les 
entitats de lleure com a agents educatius rellevants a la ciutat i per al 
desenvolupament d’infants i joves. Segons aquestes entitats, escoles i famílies 
poques vegades són conscients que les entitats de lleure no només fan una 
funció de cura, guarda i entreteniment dels infants, sinó que tenen projectes i 
objectius educatius al darrera que treballen al llarg de tot el curs. 

En aquest sentit es troba a faltar l’existència d’espais on tots els agents 
educatius treballin aspectes comuns i compartits. Un espai que permeti el 
coneixement mutu i endegar accions conjuntes i coordinades.  

Per altra banda, algun dels participants va fer referència a serveis com el SIAJ 
que, tot i tenir un espai privilegiat (entrar als centres educatius per informar als 
joves), la percepció és que poques vegades contempla les entitats de lleure 
com a part dels recursos de la ciutat sobre els quals informar.  

 

• NECESSITATS ECONÒMIQUES: les entitats de lleure detecten un major nombre 

de famílies que tenen dificultats per assumir els costos associats a formar part 
d’una entitat o realitzar una activitat 
extraescolar.  

Paradoxalment, alguna entitat esportiva 
com és l’ hokey va assenyalar un augment 
de la demanda d’infants que volen 
participar, però una disminució de famílies 
que poden mantenir-se a l’entitat. És a dir, 
que poden cobrir any rere any el cost 
econòmic que suposa. Això té un efecte 
directe en els equips que poden arribar a 
desaparèixer si van perdent els seus membres. ”Augmenta el nombre d’infants 
que fa per primera vegada l’esport i disminueix el nombre que fan un recorregut 
més llarg”.  

En el cas dels esplais, la principal dificultat és cobrir el cost de les colònies i 
sortides. Així no han notat tant dificultats en l’accés a l’entitat però sí en les 
activitats extraordinàries. Ara bé, que algunes famílies no puguin assumir 
aquest cost té un efecte directe en el conjunt del grup donat que si no hi ha 
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quòrum suficient, en ocasions, no es pot realitzar l’activitat o augmenta el seu 
cost per la resta.    

Finalment, en el cas de les ludoteques la principal dificultat està directament en 
l’accés “si la ludoteca és gratuïta s’omple, si no no”.  

Entres els factors que estan influint en aquesta situació les aportacions de les 
entitats van girar entorn a dos grans aspectes. En primer lloc, la precarietat 
econòmica d’algunes famílies més afectades per la crisis econòmica. En segon 
lloc, algunes entitats van apuntar a la disminució dels recursos econòmics 
destinats a entitats de lleure a nivell municipal. Per altra banda, aquestes 
entitats van apuntar que l’accés a beques per part de les famílies també és 
cada vegada més difícil, bé perquè hi ha menys recursos, bé perquè hi ha més 
famílies amb necessitats econòmiques que sol·liciten aquests ajuts. 

Segons alguns dels/les participants l’augment de famílies que no poden 
assumir els costos i la manca de recursos econòmics per donar suport a 
aquestes famílies pot tenir un efecte directe en els infants que es veuen privats 
d’activitats extraescolars assequibles i accessibles. Això pot fer augmentar la 
segregació a la ciutat fent més gran la separació entre aquells infants que fora 
de l’horari escolar poden realitzar altres activitats i els que no. Recordem que 
aquestes activitats tenen un efecte directe en la seva educació i 
desenvolupament com a ciutadans (perspectiva del civisme actiu entesa com 
aquella que porta implícita que la ciutadania esdevingui activa, responsable i 
compromesa amb tot allò d’interès col·lectiu.).   

  

• MANCA D’ESPAIS: algunes de les entitats participants van assegurar tenir 

dificultats per compartir els pocs espais de la ciutat, especialment durant els 
mesos d’hivern i pel que fa a espais coberts (poliesportius, pistes, ludoteques, 
instal·lacions,...). Això podria tenir un efecte en la qualitat de l’oferta existent 
supeditant els objectius i activitats a l’espai disponible en moments concrets de 
l’any. En aquest sentit, l’Espai Jove o Espai d’Acció, estan ubicats a centres 
cívics en espais petits compartits amb altres col·lectius. Les entitats esportives 
moltes vegades realitzen les seves activitats a pistes a l’aire lliure havent 
d’anular l’activitat quan plou. I els esplais han de recol·locar-se a espais poc 
adients també quan plou “nosaltres tenim una sala per cinc grups d’edat 
diferents. Per molt que tinguis un espai cobert, si és molt petit no fem res”. Els 
centres cívics acostumen a estar ocupats per activitats, per tant, no són una 
alternativa disponible per aquestes entitats. Així, no sempre es tracta d’una 
manca d’espais disponibles sinó de la gestió dels mateixos.  

Per altra banda, els pocs espais disponibles de vegades també estan 
concentrats en els barris més cèntrics deixant sense activitats als barris més 
perifèrics de la ciutat.  
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Pel que fa als espais a l’aire lliure, alguna de les aportacions també va apuntar 
que no sempre estan pensats i dissenyats per treure el màxim profit dels 
mateixos, sinó que segueixen principalment criteris estètics. Per exemple, 
grans places que no tenen ombra i que les fa inutilitzables durant els mesos de 
més calor (Plaça Pirelli), espais amb gespa o flors que no es poden trepitjar. La 

platja és un espai natural molt valorat, 
no obstant algunes entitats triguen 
massa temps en arribar perquè sigui 
un espai d’utilització regular i durant els 
mesos d’estiu està massa plena de 
gent com per portar grups nombrosos.  

 

 

• POCA PRESÈNCIA DE JOVES A LES 

ENTITATS DE LLEURE: algunes de les entitats participants asseguren tenir moltes 

dificultats per arribar als joves de la ciutat. Els infants que formen part 
d’aquestes entitats acostumen a abandonar-les quan arriben a una 
determinada edat (13-14). Així algunes entitats de lleure acaben centrant la 
seva oferta en els infants empobrint cada vegada més l’oferta d’activitat per 
joves a la ciutat i fent dels carrers i els bars un espai d’oci i relació més atractiu. 
Espais no dirigits que no faciliten l’adquisició de valors o hàbits de ciutadania 

Segons alguns dels participants un dels factors que més influeix és el 
desconeixem per part d’elles mateixes sobre quines són les activitats més 
adients que podrien oferir i atreure a aquest col·lectiu. Els intents realitzats per 
preguntar als propis joves no sempre són efectius donat que acostumen a 
mencionar activitats que ja s’estan fent i no aporten idees noves. En aquest 
sentit, el club de Bàsquet va aportar al grup l’experiència que porten un temps 
realitzant i que consisteix en oferir als/les joves més responsabilitat dins de 
l’entitat, formant-los com a monitors/ores i no tant oferint activitats dirigides. 

Alguna de les aportacions també va apuntar com a factor que influeix la 
desaparició d’una figura molt rellevant però que no sempre s’ha considerat com 
a tal, l’educador/a de carrer. Aquesta figura ha estat un referent important i un 
vincle entre els joves i les entitats de lleure. Apropant-se als joves que estan al 
carrer podia detectar possibles interessats o activitats que podrien motivar 
l’entrada a una entitat.  

Per altra banda, també va aparèixer a la discussió que les necessitats 
econòmiques de les famílies també són causa d’aquesta poca presència de 
joves a les entitats. Si bé durant els anys d’infantesa les famílies necessiten 
buscar recursos de lleure per facilitar la conciliació familiar i laboral, quan el/la 
ajove arriba a una determinada edat ja pot quedar-se a casa sense la 
supervisió d’un adult. Així, a mesura que augmenta l’edat de jove, sigui per 
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manca de recursos econòmics o de/la motivació, va disminuint el nombre 
d’activitats extraescolars que es realitzen. 
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Un dia a Vilanova: Taller amb tècnics/ques municipals 
Mario. 2 anys. Va néixer a Vilanova igual que els seus pares 

 

 BICI I COTXET 

• Medi Ambient 

• Urbanisme Obres i Habitatge 

• Convivència  

• Via Pública 

• Pla Local d'Inclusió 
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Júlia. 9 anys. Va arribar a Vilanova quan tenia 3 anys després de que els seus pares es traslladessin a la ciutat des de Barcelona.  
 

 

 

COTXE I CAMINANT 

• Medi Ambient 

• Urbanisme Obres i Habitatge 

• Convivència  

• Via Pública 

• Pla Local d'Inclusió 

• Policia Local 
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Buschta. 14 anys. El seu pare va reagrupar a ell i a la seva mare fa 4 anys des del Marroc.   
 

 

 

 

 

 

CAMINANT 

• Medi Ambient 

• Urbanisme Obres i Habitatge 

• Convivència  

• Via Pública 

• Pla Local d'Inclusió 

• Policia Local 
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PLÀNOL DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER DISTRICTES I SECCIONS  
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PLÀNOL DE VILANOVA I LA GELTRÚ (BARRIS – ASSOCIACIONS DE VEINS)  


