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1. Presentació 
 
 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha impulsat l’actualització del seu Pla Local d’Infància i 

Adolescència (PLIA), que tenia una vigència de 2014-2018 i per això va demanar suport a la 

Diputació de Barcelona. Aquest suport es planteja en dues fases: una primera per l’elaboració 

de la diagnosi, i una segona de redacció del Pla d’Acció. Del mes de setembre al 31 de 

desembre s’ha elaborat la Diagnosi del PLIA, resultat de la qual és aquest document, i del gener 

al maig de 2020, s’elaborarà el Pla d’Acció, que es realitzarà prenent com a punt de partida la 

diagnosi realitzada. 

 

Els fonaments normatius principals que impulsen i defineixen l’àmbit de la infància i adolescència 

són: la Convenció sobre els Drets de l’Infant aprovada per l’Assemblea General de les Nacions 

Unides l’any 1989, i la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i de l’adolescència, 

de Catalunya. 

 

El PLIA és l’instrument que permet concretar i articular el conjunt d’actuacions destinades 

a la infància i l’adolescència de Vilanova i la Geltrú, en el marc d’una estratègia global de 

ciutat que vol integrar les iniciatives dels diferents agents vinculats a la infància i l’adolescència 

del territori i la pròpia infància i adolescència.  

 

La diagnosi pretén aportar informació precisa amb relació a la infància i adolescència, i facilitar 

informació rellevant i substantiva per orientar la presa de decisions i planificar les actuacions 

futures. Per tant, ha de contenir: 

• L’anàlisi de les situacions. 

• La identificació dels actors vinculats a la infància i l’adolescència. 

• El recull dels recursos per a la infància i l’adolescència. 

 

La diagnosi es concep també com un procés participatiu en si mateix que promou el vincle i la 

generació de xarxes de relació entre els actors implicats amb la infància i l’adolescència de 

Vilanova i la Geltrú. En aquesta estratègia, la fase de diagnosi ha comptat amb els diferents 

agents implicats, tant de l’àmbit tècnic municipal i professionals d’altres institucions i serveis, com 

agents socials i entitats i ciutadania a títol individual del territori, i òbviament els mateixos infants 

i adolescents del municipi. 

 

Per portar a terme aquesta diagnosi ha estat fonamental utilitzar tant dades quantitatives com 

qualitatives. A continuació es presenten els resultats. 



5 
 

2. Metodologia 
 

 

La diagnosi s’ha elaborat a partir d’unes premisses que han orientat el procés de treball:  

 

� Lideratge i acord polític. El procés ha comptat amb una voluntat política i un lideratge ferm 

per impulsar i realitzar l’elaboració d’una diagnosi que implicava el treball coordinat de 

diferents àrees i la participació activa de diferents agents polítics, tècnics i ciutadans.  

 

� Transversalitat del projecte. La diagnosi recull necessàriament la perspectiva de les 

diferents àrees o departaments municipals. L’anàlisi de la realitat dels infants i adolescents 

és una realitat complexa i les seves necessitats no poden ser abordades des d’una lògica 

departamental sinó que requereix d’una lògica de treball integrada i transversal. 

 

� Realisme del treball. S’ha dimensionat el treball a les possibilitats reals, tenint en compte 

que no es partia de zero sinó que es tracta d’una actualització de la informació, dissenyant la 

implicació dels agents que impulsen i desenvolupen accions amb el col·lectiu d’acord amb la 

seva realitat, i aprofitant els espais de participació ja existents, com el Projecte Antenes que 

aglutina a tots els delegats i delegades de tots els centres educatius de secundària de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

� Participació activa dels infants i adolescents. El procés d’elaboració del diagnòstic s’ha fet 

de manera participada. Els infants i adolescents són subjectes actius que analitzen les seves 

pròpies necessitats i interessos i avaluen la cobertura i la resposta que es dona a aquestes 

necessitats. 

 
Per dur a terme aquesta diagnosi  s’han dut a terme diferents accions.  

 

2.1. Anàlisi de dades secundàries i documentació 

Des de l’Oficina tècnica del Pla d’inclusió han cercat i explotat les dades corresponents a 47 

indicadors recollits a l’observatori social de Vilanova i que ha permès dur a terme una aproximació 

a la realitat de la població de 0 a 17 anys de Vilanova i la Geltrú des de la perspectiva de les 

dades sociodemogràfiques i estadístiques. S’ha tingut com a referència dades provinents de: 

padró continu d’habitants, memòries i dades sectorials facilitades per l’Ajuntament (Vilanova 

Inclusió, Diagnosi de Salut, PLIA 2014-2018, etc.), IDESCAT, programa Hermes de la Diputació 

de Barcelona. 
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2.2. Treball de camp 

El treball de camp pretenia recollir i contrastar les percepcions i visions que hi ha sobre la realitat 

dels infants i adolescents del municipi i identificar les principals necessitats a les que calia donar 

resposta. Aquest treball de camp s’ha dut a terme de forma paral·lela amb l’àmbit  tècnic, amb 

infants i adolescents del municipi, i amb agents socials i entitats del territori.  

 

Treball amb l’àmbit polític 

El procés metodològic per l’elaboració de la diagnosi ha comptat amb una presentació per part 

del regidor d’infància i joventut amb els responsables polítics de l’Ajuntament, govern i oposició. 

Així mateix, una vegada es disposi d’un primer esborrany es contrastarà amb l’àmbit polític per 

tal d’incorporar la seva visió entorn la situació de la infància i adolescència al municipi. 

 

Treball amb l’àmbit tècnic 

Per desenvolupar la fase de diagnosi es va constituir un Grup motor amb el/s referent/s tècnic/s 

municipals d’Infància i Joventut,  tècnics d‘INDIC i la tècnica de referència de la Diputació de 

Barcelona. Les funcions d’aquest Grup Motor Tècnic han estat definir i fer el seguiment 

metodològic del procés, aportar informació, validar els documents parcials i identificar els agents 

que havien de participar al llarg de procés. 

 

La visió dels tècnics i tècniques municipals s’ha recollit a través de dues sessions de treball 

presencials on els i les diferents professionals actualitzaven la diagnosi i aportaven, debatien i 

compartien la seva visió entorn cadascun dels àmbits de treball. Es van organitzar dues sessions 

de treball: 

- Una sessió adreçada a tècnics i tècniques municipals on van participar 18 professionals de 

referència de diferents serveis de l’ajuntament.  
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- Una sessió adreçada a professionals i agents externs a l’ajuntament on van participar 25 

professionals vinculats a la infància i adolescència. 

 

  

 

Treball ciutadania 

 

S’han dut a terme diferents accions 

- Sessió amb el Consell d’AFA on va participar representants de 6 escoles. 

- Sessió amb entitats del municipi on van participar representants de 11 entitats. 

 

  

 

Treball amb infants i adolescents 

 
S’han dut a terme diferents accions: 

 

- Sessions de treball amb alumnes de 5è i 6è de diverses escoles de Vilanova. En total han 

participat 425 alumnes. 
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- Sessió de treball en el marc del projecte Antenes amb delegats de 1r-4r ESO i batxillerats. 

Van participar un total de 98 joves. 

 
 

  

 
 
Enquestes adreçada a les famílies amb infants menors de 12 anys de Vilanova i la Geltrú 

 

- Es va realitzar una enquestes on line adreçada a famílies amb infants menors de 12 anys 

que va ser contestada per 470 famílies que corresponen a un total de 737 infants. 

 

Enquesta adreçada a adolescents de 12 a 17 anys de Vilanova i la Geltrú 

 

- La van respondre un total de 137 joves, 78 noies (el 56,9%) i 59 nois (el 43,1%), amb 

representació de diverses franges d’edat i residents en tots els barris, però la majoria del Centre 

Vila i de Sant Joan. 
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2.3. Sistematització de la informació 

A l’hora d’analitzar i sistematitzar tota la informació recollida en aquesta diagnosi s’ha optat per 

posar els tres elements que nodreixen els continguts de reflexió agrupada per els temes i no pel 

tipus d’informació, és a dir, no s’ha posat totes les dades, després tots els recursos i després 

totes les visions, sinó que s’ha optat per posar els tres elements vinculats a cada àmbit d’anàlisi 

per ajudar a creuar les diferents informacions. Així doncs, els continguts s’agrupen pels següents 

àmbits d’anàlisi: 

 

- El context sociodemogràfic i territorial 

o Context territorial i social de Vilanova i la Geltrú 

o Dades sociodemogràfiques de Vilanova i la Geltrú 

- Anàlisi de la situació de la infància i l’adolescència de Vilanova i la Geltrú 

o Infància en situació de risc 

o Educació 

o Salut i entorn 

o Participació i convivència 

o Cultura, lleure i esport 

 

Per ajudar a visualitzar els diferents tipus de continguts en l’apartat d’anàlisi de la situació de la 

infància i l’adolescència a Vilanova i la Geltrú s’utilitzen les següents icones: 

  Informació. 

   Recursos. 

   Visions de les persones participants durant el procés de reflexió. 

 

Dades. 

 

Propostes. 

L’ordre dels continguts és sempre el mateix, primer la informació o les dades, després els 

recursos i finalment les visions i propostes, però no sempre hi ha informació de tots els aspectes 

analitzats. 

 

- Després hi ha una síntesi de les mancances i les fortaleses. 

- Una síntesi dels recursos municipals disponibles. 

- Finalment, un apartat de conclusions de l’anàlisi realitzat.  
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3. Context sociodemogràfic i territorial 
 

 

Aquest apartat es distribueix en dos subapartats: un primer que fa referència al context territorial 

i social de Vilanova i la Geltrú, i un segon que fa referència a les dades sociodemogràfiques dels 

infants de Vilanova i la Geltrú. 

 

3.1. El context territorial i social de Vilanova i la Geltrú 
 

Situada a la comarca del Garraf, Vilanova i la Geltrú compta amb 66.274 habitants l'any 2018. 

Amb una superfície de 33,99 km2, Vilanova i la Geltrú és el municipi més densament poblat 

de la comarca amb 1.949,80 hab/km2. A força distància del segon, Cubelles amb 1.113,30 

hab/km2,  i del tercer, Sitges amb 660,60 hab/km2. Així, Vilanova i la Geltrú es trobaria allunyada 

de la mitjana comarcal, 805,50 hab/km2, i provincial, 726,00 hab/km2, en termes de densitat 

poblacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La piràmide poblacional de Vilanova i la Geltrú és de tipus regressiu, és a dir, és més ample en 

els grups d'edat superiors que no pas en la base, tal i com correspon als països desenvolupats 

presentaria una població envellida. Això és degut al descens de la natalitat i a l'envelliment 

continu de la població fruit de l’augment de l’esperança de vida.  

Densitat de població  
 
Mesura el nombre d’habitants que viu en 
una territori determinat i estableix el número 
mitjà d’habitants que viu sobre una unitat de 
superfície. En funció d’aquesta mesura es 
poden donar uns problemes o d’altres. 
 
Als territoris amb altes densitats de 
població s’aguditzen els problemes urbans 
relacionats amb el transport, habitatge, 
accés als serveis, seguretat ciutadana o 
convivència. Per contra, en els territoris 
amb densitats baixes de població es 
produeixen problemes per la manca de 
serveis i la necessitat de recórrer grans 
distàncies per accedir a serveis bàsics. 
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En relació amb la piràmide poblacional i a altres indicadors demogràfics, s’observa que: 

 

La mitjana d'edat és de 42 anys, pràcticament igual al de la mitjana comarcal i provincial. A la 

piràmide es veu com s’eixamplen els grups d'edat compresos entre els 40 i els 50 anys, tant pels 

homes com per les dones.  

 

La població s'aprima entre els 20 i els 35 anys. La piràmide es fa més estreta en edats on la 

incorporació al món laboral i l'emancipació formen part del projecte vital de les persones i també 

s’aprima en les franges on les dones acostumen a tenir el primer fill (29 anys de mitjana per 

a Vilanova i la Geltrú segons dades de l'Idescat). Aquest aprimament també es veurà reflectit en 

l'índex de recanvi de la població activa tal i com es recull més endavant.  

 

Piràmide de població de Vilanova i la Geltrú. Any 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració pròpia amb dades IDESCAT del Padró continu de l’INE 

 

Des de l’any 2011 fins ara, Vilanova i la Geltrú experimenta un estancament del creixement 

poblacional amb variacions molt minses de guany o pèrdua en relació al nombre total d’habitants 

d’un any a un altre. En els darrers 4 anys el nombre total d’habitants pràcticament no ha 

variat. L'any 2014 la població resident al municipi era de 65.941 habitants (48,64% homes i 

51,36% dones) i al 2018 eren 66.274 habitants, això representa una variació de 0,50% respecte 

al 2014. A la demarcació de Barcelona la població en aquest mateix període va tenir una variació 

d’1,52% i a la comarca del Garraf la variació va ser del 2,15%. En general, com es veurà més 

endavant, les variacions en la taxa de creixement global de la població van més lligades als 

moviments migratoris que al creixement natural de la població des de la dècada dels 70. 

 

Padró municipal d’habitants. Per sexe. Vilanova i la Geltrú. 1998-2018 
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IDESCAT a partir del Padró continu de l’INE 

 

El balanç dels darrers 4 anys de la població estrangera que resideix al municipi és negatiu, en 

concret indica una pèrdua en nombre absoluts de 734 persones (-1,16%). Es veu però com en 

el darrer període (2017-2016) s’ha produït un augment en positiu del 0,24% (179 persones). El 

darrer any hi ha un petit augment de la població estrangera tant a nivell comarcal com 

municipal. A nivell de la demarcació de Barcelona i de tot Catalunya els dos darrers anys han 

estat de creixement positiu tot i que els increments no han superat el 0,50%. 

 

Evolució de la població estrangera. Vilanova i la Geltrú. 2000-2018 

 
Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

 

 

 



13 
 

Amb relació a l’evolució de la proporció de la població segons el lloc de naixement, la situació és 

pràcticament la mateixa que fa 4 anys, el 66,61% ha nascut a Catalunya (42,62% al Garraf i 

24% a un altre comarca catalana), el 19,11% a la resta de l’estat espanyol i el 14,27% és nascut 

o nascuda a l’estranger. 

Evolució de la proporció de la població segons el lloc de naixement. Vilanova 2000-2018 

 
Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

 

El creixement natural vegetatiu de la població és negatiu. Els valors registrats per la taxa de 

creixement natural són molt baixos. Aquesta taxa s’explica com la diferència entre la taxa de 

natalitat i la de mortalitat per cada mil habitants. Segons dades de l’Idescat la variació entre el 

darrer període 2017-2016 va ser de -2,07‰ habitants, de -0,27‰ habitants pel període comprès 

entre els anys 2016-2015 i de -0,35‰ habitants pel període 2015-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Els infants i adolescents de Vilanova 
 

Taxa de creixement natural  
 
Es considera alta quan supera el 20‰ 
anual, intermèdia quan es troba entre el 
10‰ i el 19‰, i baixa inferior a 10‰.  
 
Un creixement natural baix es pot 
explicar per la baixa natalitat i la 
mortalitat en creixement a causa a 
l'envelliment de la població. Això 
comporta l'augment de la població 
passiva (pensionistes) i poca d'activa.  
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L’any 2018, segons dades de l’Idescat, a Vilanova i la Geltrú hi viuen 12.168 infants 

adolescents d’entre 0 i 17 anys. El 50,77% (6.188) són nens i nois i el 49,23% (6.000)  

són nenes i noies. 
 

Població de Vilanova i la Geltrú 0-17 anys. 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT 

 

Aquest segment de població representen el 18,39% del total de la població. Per franges d’edat, 

el grup més nombrosos és, en primer lloc, els infants i adolescents d’entre 6 i 11 anys (35,94%) 

i en segon lloc, els que tenen entre 12 i 15 anys (24%). 

 

L’any 2018, segons dades de l’Idescat, a Vilanova i la Geltrú el pes relatiu del segment de 

població de 0-17 anys  és lleugerament inferior al pes del segment de la població amb 65 anys i 

més (18,39% i 18,76% del total respectivament). 

 

Població de Vilanova i la Geltrú per grans grups d’edat. 2018 

 
Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

Altres maneres d'observar el pes relatiu de la població 0-17 sobre altres segments de població 

són amb l'índex de dependència juvenil (on es compara el pes relatiu del segment 0-15 sobre el 
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segment de població 16-64) i amb l'índex de recanvi de la població d'edats actives (on es 

compara el pes del segment 15-19 en relació al segment 60-64). 

 

 
Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

 

L'índex de dependència juvenil de Vilanova i la Geltrú de l'any 2018 és del 23,02%, molt similar 

a la de la demarcació de Barcelona (23,08%) i 1,08 punts per sota de l'índex comarcal (24,10%). 

Si obrim la mirada cap a l'evolució dels índexs de dependència del municipi trobem que al llarg 

de la darrera dècada la càrrega de dependència global per a la població va augmentant a poc a 

poc. Si bé fins el 2010 les càrregues de la població major de 64 anys i la de menor de 15 tenien 

un pes similar en termes de dependència, a partir del 2011 les càrregues de dependència de 

la gent gran augmenta mentre que la dels infants i adolescents disminueix. La població de 

Vilanova i la Geltrú mostra un índex d’envelliment del 115,02%, 6 punts percentuals per sobre de 

l’índex comarcal (108,70%) i gairebé 6 punts percentuals per sota de la província de Barcelona 

(121,01%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació amb l’índex de recanvi de la població d’edats actives, l’any 2018 era del 114  

Índex de 
dependència global  
Relació de la població 
major de 64 anys i els 
menors de 15 anys 
respecte al grup 
comprès entre 
ambdues edats.  
Mesura la càrrega que 
per a la població en 
edat de treballar 
representa la població 
en edats dependents. 
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per a la comarca del Garraf i la província de Barcelona i del 120,30 per a Vilanova i la Geltrú.  

 

En el cas de Vilanova, vol dir que per cada 100 persones que es troben incorporant-se o a punt 

d’incorporar-se al segment de població en edat de treballar (15-19 anys), a prop de 120 persones 

es troben a punt de jubilar-se (60-64). És a dir, que la població potencialment activa de Vilanova 

i la Geltrú es reduirà a un ritme del 20% en els propers anys i proporcionalment, el pes de la 

població jubilada creixerà, mentre que el de la població en edat de treballar disminuirà (que és 

l’encarregada de sostenir econòmicament la població 0-15 però també la gent gran i la població 

inactiva) perquè s’incorporarà menys població al segment 16-64 de la que en sortirà. Així doncs, 

un índex de recanvi excessivament gran podria generar desequilibris importants en el futur.  

 
 
Evolució de la població infantil i adolescent i tendències de futur 

 
Dels 66.274 habitants que te Vilanova i la Geltrú l'any 2018, 12.188 són infants i adolescents 

d’entre 0 i 17 anys (18,39%). El pes relatiu d’aquest segment poblacional és molt similar al pes 

que representa tant en el conjunt comarcal (19,03%) com en relació a la província de Barcelona 

(18,27%) o a tot Catalunya (18,46%).   

 

En els darrers 4 anys (2014-2018) i seguint la distribució de la població segons les edats 

corresponents a cada cicle educatiu, s’observa que: 

 

• El segment poblacional comprés entre els 0 i els 2 anys no deixa de minvar. El seu 

creixement absolut ha estat negatiu, de -209 persones, representant un descens del -

11,16%. Es va constatant un descens que any a any és moderat però continu. El fet de 

mantenir-se constant aquesta tendència a la baixa fa que per exemple, el creixement 

relatiu acumulat dels darrers 12 anys es situï en el -22,39%.  

 

• També la població d'entre 3 i 5 anys registra un creixement negatiu del -16,33% (-359 

persones) per aquest període. La tendència constant i a la baixa dels darrers anys és molt 

similar a la descrita pel segment poblacional anterior. En aquestes franges d'edat el 

creixement relatiu acumulat dels darrers 12 anys es situa en el -10,60%.  

 

• El creixement de la població d’entre 6 i 11 anys es frena (els que cursen educació 

primària). La variació dels darrers 4 anys mostra que aquest grup poblacional es manté 

pràcticament estable, experimentant un lleuger augment del 0,46% (20 persones). Fins 

ara, el seu pes havia anat en augment, representant un creixement relatiu acumulat del 

23,90% en els darrers 12 anys.  
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• A la franja dels i les adolescents és on el creixement ha estat més gran, experimentant 

un creixement acumulat per aquest període, del 12,28% (320 persones). En relació al  

creixement relatiu acumulat en els darrers 12 anys, amb un 25,64% ha estat un segment 

que no ha parat de créixer, pressió demogràfica que s'ha anat traslladant als instituts de 

secundària. Segons les projeccions i amb l'estancament que s'insinua en el segment 

poblacional anterior, es preveu que el creixement dels i les adolescents es mantindrà 

al llarg dels propers anys però es produirà un canvi de tendència i a partir del 2021 el 

segment poblacional de 12-15 anys començarà a perdre pes. 

 

• El pes dels segments poblacionals compresos entre els 16 i els 18 continuaran a 

l’alça en els propers anys amb increments progressius i moderats. Tant a la franja 

corresponent als 16-17 anys com a la de 17-18, la variació dels darrers 4 anys ha estat 

positiva i mostra un creixement molt similar del 10,75% (134 persones) i del 11,71% (136 

persones) respectivament. 

 
Evolució de la població de Vilanova i la Geltrú de 0 a 19 anys (2014-2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 
 
Els diferents indicadors relacionats amb la salut reproductiva del municipi recolzen les 

projeccions i ens indiquen un descens en la capacitat reproductora del municipi, una 

tendència que es generalitza a tot el territori català. 

L’índex de potencialitat posa de manifest la relació de dones entre 20 i 34 anys respecte les 

dones d’entre 35 i 49 anys. En 15 anys (del 2001 al 2016) i en relació a Vilanova i la Geltrú, es 

veu com la capacitat reproductora s’ha reduït en més del 40%. 
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Índex de potencialitat. 2001-2016 

 

Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i de l’Hermes de la DIBA 

Progressió que també reflexa l’Índex de tendència que representa percentualment, la població 

de 0 a 4 anys en relació a la població de 5 a 9 anys. No només fa més d’una dècada que 

experimenta un creixement negatiu sinó que des del 2012 està per sota del 100 el que significa 

que la dinàmica demogràfica a Vilanova i la Geltrú es pot resumir en menys naixements, menor 

creixement i envelliment de la població. En els darrers 4 anys (201-2018) aquest índex ha 

caigut en 10,32 punts percentuals.  

 

Evolució de l’Índex de Tendència. Vilanova i la Geltrú. 2008-2018 

 

Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes 

 

Pel que fa a la natalitat, en el període comprès entre 2014 i 2017, segons dades de l’Idescat, 

s’observen les següents variacions: 

• La taxa bruta de natalitat del 2017 va ser de 7,84 nascuts vius per cada 1.000 habitants. 

En relació a la mateixa taxa pel 2014 (8,25‰) representa una variació de -0,41‰. 

• L'edat mitjana de maternitat pel 2017 fou de 32,18 anys. El grup de dones de 30 a 34 

anys són les que percentualment tenen més fills, un 37,76% dels naixements en el 2017 
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i un 34,62% dels naixements en el 2014 (+3,14%). Els naixements de les dones 35 a 39 

anys es situen en un 27,94% dels naixements pel 2017 i en un 30,76% pel 2014 (-2,82%).  

• El 20,23% dels naixements del 2017 corresponen a mares de nacionalitat estrangera, 

mentre que en 2014 va ser el 22,10% (-1,87%).  

• L’índex Sintètic de Fecunditat per dona al municipi és de l’1,21 fills pel 2017 i pràcticament 

no s’ha mogut en els darrers anys. En mantenir-se per sota del 2,1 significa que no s’està 

garantint el relleu generacional. 

• Tampoc ha variat pràcticament la taxa global de fecunditat essent del 34,54‰ pel 2017 i 

del 34,80‰ pel 2014 (-0,26‰). 

 

Pes població 0-17 respecte la població de cada barri a Vilanova i la Geltrú. 2018 

 
Font: Vilanova Inclusió 

Si observem la distribució de la població infantil i adolescent, tant en nombres absoluts (volum 

Taula 7 veure annexes) com amb percentatge amb relació al total de la població de cada barri 

(Gràfic 6 Taula 8) podem comprovar com amb xifres absolutes, el barri que té més infants i 

adolescents a Vilanova i la Geltrú és Sant Joan amb 2.354, seguit de La Geltrú amb 1.826, el 

Barri de Mar, amb 1.329 i el Molí de Vent amb 1.1.32, i el Nucli Antic amb 912. Si el que analitzem 

és el percentatge d’infants i joves amb relació al nombre total d’habitants de cada barri, observem 

que els barris que percentualment mostren uns percentatges més elevats d’infants i joves són 

uns altres: en primer lloc, Can Xicarró amb un 25,7%, seguit de Fondo Somella amb un 25,3%, 

L’Arenyà amb 23,3%, Casernes 20,2%, i Tacó amb un 20,0%. I també és significatiu que els 

barris amb un percentatge menor d’infants i adolescents amb relació a la població total del barri 

són: Prat de Vilanova 9,3%, Can Marquès 11,0%, Masia Nova 12,6% i Plaça de la Sardana 

13,9%. Com podem observar en aquestes dades, la població es distribueix en diferents franges 
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d’edat per Vilanova i la Geltrú de manera força desigual, arribant a alguns barris a superar el 25% 

i estar per sota del 10 en altres (si bé és cert que són nuclis molt petits i disseminats). 

Barris de Vilanova i la Geltrú 

 
Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Distribució territorial per edats respecte grup edat global. Vilanova i la Geltrú. 2018 

  
Font: Vilanova Inclusió 

Com podem observar en el gràfic, la majoria de la població de 0 a 17 anys es concentra al barri 

de Sant Joan, un 19,2%, i la Geltrú 15,2%, seguit de Barri de Mar, 10,8%, i Molí de Vent 9,2%. 

Però a més, observem que la tendència probablement es mantindrà en alça, perquè és en les 

franges de menor edat on trobem el percentatge més alt de representació en aquests barris: barri 

Sant Joan de 0-2 anys representa un 20,5% de la franja d’edat, i un 20,4% de la franja de 3-5. El 
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mateix passa amb el barri de La Geltrú, que la franja de 0-2 representa un 17,1%, i la de 3-5 un 

15,9%. En canvi, barris com el Molí de Vent, té el percentatge més elevat d’infants d’una franja 

d’edat, en els 12-15 anys, amb un 10,5%, o el Nucli Antic, té el percentatge més elevat en la 

franja de 16-17 que arriba al 8,0%. Sempre amb relació al % que suposa del total d’aquell grup 

d’edat. 

 

Amb relació a la distribució de la població de 0 a 17 de Vilanova i la Geltrú segons el seu origen 

per barris, com a dades més significatives podem destacar que els barris que presenten un 

percentatge més elevat d’infants i adolescents d’altres orígens són: el barri del Tacó, que 

suposen un 21,5%, el Prat de Vilanova, que són un 20,8%, l’Armanyà, un 15,9% i el barri 13,9% 

del barri de Mar. Mentre que els percentatges més baixos els trobem als barris de: l’Aragai 1,0%, 

la Collada – Els Sis Camins un 2,0%, Can Marquès 2,6%, i Fondo Comella 3,5% i Casernes 

3,7%. Si bé cal recordar que els volums de població de Vilanova són molt desiguals i això 

condiciona l’anàlisi de les dades. 

Nacionalitat d’origen per barris població 0-17. Vilanova i la Geltrú. 2018  

 

Font: Vilanova Inclusió 

4. Anàlisi de la situació de la infància i 
adolescència 
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4.1. Infància i adolescència en situació de risc 
 

Informació 

L’Administració local ha d’intervenir si detecta una situació de risc d’un infant o adolescent que 

es troba en el seu territori; ha d’adoptar les mesures adequades per a actuar contra aquesta 

situació, de conformitat amb la regulació establerta per la llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 

i les oportunitats en la infància i l’adolescència amb la normativa de la Generalitat que la 

desenvolupa i amb la legislació en matèria de serveis socials. 

 

Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per situació de risc la situació en què el 

desenvolupament i el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen limitats o perjudicats per 

qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de 

l’infant o l’adolescent no calgui la separació del nucli familiar. 

 

Recursos 

Els serveis socials bàsics tenen l’encàrrec de valorar l’existència d’una situació de risc i 

promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir 

o eliminar la situació de risc cercant la col·laboració dels progenitors o dels titulars de la tutela o 

de la guarda. En el cas que el risc sigui greu i no és suficient amb la intervenció de Serveis 

Socials per tal de controlar-ne la situació, s’elabora un informe de valoració, el resultat de la 

intervenció i la proposta de mesures que es considerin oportunes als serveis socials 

especialitzats en infància i adolescència (EAIA). 

 

Els serveis socials especialitzats d’atenció als infants i als adolescents, atenent l’informe i les 

mesures d’atenció proposades, completen un estudi en profunditat i elaboren un compromís 

socioeducatiu adreçat als progenitors o als titulars de la tutela i orientat a la superació del risc 

que envolta l’infant o l’adolescent. Si no s’obté la col·laboració dels progenitors, dels titulars de 

la tutela o de la guarda, o si es neguen a participar en l’execució de les mesures acordades i això 

comporta un perill per al desenvolupament o benestar personal de l’infant o l’adolescent, o si en 

el transcurs de la intervenció es dóna qualsevol altra situació de desemparament, els serveis 

especialitzats d’atenció als infants i als adolescents elaboren un informe proposta per tal que 

s’incoï el procediment de desemparament corresponent. 

 
 
 Dades 
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Els expedients informatius i de risc d’infants iniciats durant l’any són expedients de la direcció 

general d’atenció a la infància i adolescència (DGAIA)1. A Vilanova i la Geltrú del 2012 al 2016 

va augmentar en un 67 % (50 expedients més) el nombre d’expedients informatius d’infància 

en risc. L’any 2016 el municipi amb més expedients d’infància en risc a Catalunya va ser El 

Vendrell (109 expedients), el que menys en tenia era Osona (28,3 expedients), sent a Catalunya 

la mitjana de 79,3 expedients oberts a infants en risc. A Vilanova i la Geltrú es va comptabilitzar 

l’obertura de 74 expedients d’infants en risc de la DGAIA. Això suposava una xifra de 1,35 per 

cada 1.000 habitants. El 50% dels infants i adolescents atesos a l’EAIA Garraf són de 

Vilanova i la Geltrú. 

Evolució dels expedients informatius de risc d’infants iniciats a Vilanova en comparació a 

Catalunya. 2012 - 2016 

 
Font: Vilanova Inclusió. A partir dades IDESCAT 

 

Expedients informatius de risc d’infants iniciats durant l’any, per cada 10.000 habitants 

 
Font: Vilanova Inclusió. A partir de dades IDESCAT 

 

No obstant, cal tenir present que tal i com indica la memòria de serveis socials (2018), a Vilanova  

i la Geltrú hi ha més infància en risc que la que detecten els serveis socials. 

 

                                                        
1 És la proporció d’expedients de risc oberts o expedients informats a infants i adolescents sobre el total 
de la població infantil i adolescent (< de 18 anys). L’indicador s’expressa en tant per deu mil. 

Osona (sense Manlleu) 
 
 

Catalunya 
 
 

Vilanova i la Geltrú 
 
 

El Vendrell 
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Infància i adolescència en risc 

 
Font: Memòria serveis socials 2018. 

Recursos 

La Regidoria d’acció social disposa entre altres d’Ajuts econòmics d’urgència social que tenen 

per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com 

ara; l'alimentació, el vestit i l'allotjament, d'acord amb les competències que tenen en l'àmbit dels 

serveis socials bàsics, l’allotjament d’urgència que és el servei d'acolliment residencial que 

supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència.  S’impulsen altres iniciatives 

com ara  el  treball en grup amb les famílies en risc d’exclusió a través de sessions grupals 

amb la Fundació AGI, la campanya Cap nen sense joguina en col·laboració amb Creu Roja o 

el projecte Dentistes solidaris pel qual es presta atenció bucodental gratuïta a menors d’edat en 

col·laboració amb la unitat odontològica de l’Hospital de Sant Antoni. 

 

 Visions 

Des de l’àmbit tècnic i professional es valoren de manera positiva aquests recursos per 

atendre la infància en situació de risc, tot i que s’assenyala que són insuficients. Per exemple 

es destaca la manca de recursos específics per a infants i adolescents en alt risc social o 

desemparament com ara espais terapèutics específics per infància maltractada, escoles de 

pares amb capacitats parentals mínimes, CRAEs, pisos per a menors tutelats de 16 a 18 anys, 

espais per visites biològiques, cases d’infants, educar famílies als SSAP, etc. 

 

Es valora que a les desigualtats territorials que ja s’apuntaven a la diagnosi de l’any 2014  i 

que es centraven en els barris de Tacó i Baix a Mar cal afegir ara el barri de Fondo Somella. 

 

Es percep que no només hi ha hagut un increment dels casos de risc i vulnerabilitat poc 

visibles i relacionats amb la crisi econòmica sinó que a més s’identifiquen tendències a la 
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cronificació d’aquestes situacions. Aquest increment està provocat en gran mesura per la 

pobresa econòmica i les mancances materials: habitatges ocupats, habitatges rellogats, 

pobresa energètica, atur, precarietat laboral, etc.  i aquestes situacions s’han cronificat i fins i tot 

normalitzat.  

 

La cronificació de la pobresa afecta fins i tot a famílies on les persones en edat laboral treballen 

però els seus salaris no els permeten cobrir les necessitats bàsiques familiars en una evident 

pèrdua de la qualitat de vida. L’accés a la Renda Garantida és molt restrictiva, i això provoca 

que poques famílies es puguin acollir, tot i que hi ha moltes més situacions de necessitat. 

 

L’accés a una vivenda digne és un problema clau. L’alt cost de l’habitatge provoca que moltes 

famílies visquin en condicions d’infrahabitatge.  A Vilanova hi ha molt habitatge periurbà que està 

en condicions poc saludables i sense serveis públics i subministrament. Aquest fet es veu 

agreujat per la manca d’habitatge social per a famílies amb infants. 

 

La detecció de les situacions de risc social en la infància i l’adolescència sovint es produeix 

tard i per tant la capacitat de resposta també queda limitada. En moltes famílies desestructurades, 

els infants ja estan desprotegits en el propi àmbit familiar, amb poques habilitats parentals i qui 

ho pateixen són els infants. Les famílies han canviat molt i cal invertir en programes de suport i 

recolzament a les famílies. 

 

En aquesta detecció de les situacions de risc un actor clau són les escoles, atès que  els 

infants hi passen moltes hores i per tant possibilita que  els centres educatius puguin esdevenir 

un agent actiu en la detecció de les necessitats i mancances dels infants i adolescents i llurs 

famílies. Per aquest motiu des de la regidoria d’Acció social s’està impulsant els projectes 

d’integració a educació als centres educatius de primària i secundària que són projectes de 

col·laboració amb el món educatiu de la ciutat per detectar situacions de dificultat en els menors 

que puguin sobrepassar l'àmbit escolar, amb l'objectiu de reduir i/o prevenir factors de risc en els 

infants i adolescents escolaritzats 

 
 
Un fenomen relativament nou al que cal fer front és l’atenció als menors no acompanyats. 

Aquesta problemàtica no estava en la diagnosi del PLIA 2014-2018, però al 2019 això ja és una 

realitat. Cal tenir present que és un col·lectiu molt vulnerable, amb una situació de desprotecció 

molt greu i això planteja un gran repte per donar-los l’atenció i protecció que requereixen. 

 

Recursos 
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Des de la Fundació Diagrama, per exemple, porten a terme un projecte d'inserció laboral per a 

joves de 16 a 21 anys. Concretament es tracta d'un pis en el qual conviuen 8 joves d'origen 

estranger acompanyats per un equip educatiu. Entre d'altres, realitzen programes dirigits a la 

inserció laboral, activitats de lleure i formacions. Un dels objectius és fomentar el sentiment de 

pertinença dels joves al municipi i intenten trobar la manera d'establir relacions amb entitats i 

empreses que puguin facilitar-ho. 

 

Visions 

Un altre recurs específic que les entitats troben a faltar és la figura dels educadors i 

educadores de carrer. Per treballar amb determinats col·lectius d’adolescents consideren que 

seria més efectiu fer-ho en medi obert a través de professionals que van on estan els i les joves 

i els poden vincular a determinats recursos o propostes d’activitats. 

 
 
Si bé i la regidoria d’Acció Social intenten treballar de manera coordinada amb sanitat, 

educació, entitats, justícia, etc. pel treball socioeducatiu amb les famílies s’observa un 

desconeixement generalitzat dels recursos i serveis que treballen amb els infants i 

adolescents de Vilanova i la Geltrú, tant per part la població com per part dels mateixos/es 

professionals. Això provoca una manca de coordinació i sinèrgies entre els diversos 

recursos i serveis. Aquesta situació planteja en primer lloc, la necessitat de fer un recull dels 

recursos i serveis destinats a la infància i l’adolescència per facilitar el coneixement mutu i 

la difusió; i en segon lloc, la necessitat de valorar quin model de treball col·laboratiu es vol 

impulsar definint uns objectius compartits i coordinant actuacions. 

 

Si que existeixen espais de coordinació entre Serveis Socials i EAIA Garraf que han creat 

circuits per millorar la coordinació i les notificacions, han creat noves plantilles i actes de reunions. 

El gener de 2018 van fer una trobada de treball conjunta. Aquestes iniciatives són importants 

tenint en compte que durant l’any 2018 hi hagut canvis de professionals en els dos serveis que 

intervenen en infància en risc. L’alta rotació dels i les professionals provoca que les persones 

acompanyades hagin d’anar generant nous vincles amb els seus professionals de referència, fet 

que no ajuda el treball amb les famílies ni la coordinació entre serveis. 

 

Propostes 

En aquesta línia, es valora que el PLIA pot ser una bona eina de coneixement mutu i de treball 

conjunt per coordinar estratègies i actuacions. Es pot promoure la creació d’un grup Motor amb 

els serveis més implicats i una Taula d’Infància per articular la participació i coordinació dels i 

les diferents professionals i agents implicats. 
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Un treball en aquesta línia permetria millorar la detecció i abordar un millor treball social 

comunitari des de diferents perspectives: educació, salut, cultura, etc. Això obliga a 

replantejar la coordinació entre serveis i la implicació de les famílies en els projectes. 
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4.2. Educació 
 

L’escolarització dels infants i adolescents  

 

 Dades 

El 2015, per cada 100 joves de 17 anys de Vilanova, n’hi havia 82 que estaven escolaritzats. 

Aquest indicador2 és molt similar al de Catalunya, que és d’un 84%. En quan a l’evolució d’aquest 

indicador, Vilanova i la Geltrú la taxa d’escolaritat als 17 anys disminueix un 3% (del 2012 al 

2015). 

Evolució de la Taxa d’escolarització als 17 anys. 2012-2015 

 
Font: Vilanova Inclusió. A partir dades IDESCAT 

 

Pel que fa les dades d’alumnes per curs escolar, la població de 0 a 17 anys objecte d’estudi és 

aquella que està en edat escolar obligatòria d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, 

i els primers cursos de secundària no obligatòria (batxillerat o cicles formatius). Es tenen en 

compte les dades del curs escolar 2017/18 pel que fa a les matrícules de l’alumnat (Idescat) i les 

dades del curs 2018/19 pel que fa les dades d’educació infantil (Departament Ensenyament). El 

2017 hi havia empadronats a Vilanova i la Geltrú 9.876 nois i noies en edat d’educació obligatòria 

(de 6 a 16 anys), que representa un 12 % (7.914) de la població de VNG.  

 

D’aquesta població en edat escolar obligatòria un 89% (8.839) és resident que estudia al municipi 

o fora del municipi. El curs escolar 2017/2018, el 37% (4.492) dels alumnes estava matriculat a 

primària; el 26 % (3.169) a secundària, el 15% (1.869) a educació infantil, el 9% (1.095) a 

batxillerat; el 7% (825) a un cicle formatiu de grau mitjà i el 5% (653) a un cicle formatiu de grau 

superior. Dels alumnes matriculats, el 83% (1.007) és resident a Vilanova i la Geltrú, l’11% (1.366) 

no és resident al municipi però hi estudien, i el 6% (727) estudia fora. 

                                                        
2 La taxa d’escolarització és la població de 17 anys escolaritzada sobre el total de la població de la 
mateixa edat. 

Pallars Jussà 
 

Catalunya 
 

 

Vilanova i la Geltrú 
 

Salt 
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Curs escolar 2017-2018 a Vilanova i la Geltrú. 

Alumnes residents i lloc d’estudis localitzats per nivell d’estudis. 

 
Font: Vilanova Inclusió. A partir dades IDESCAT i Departament d’Ensenyament 

Recursos 

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és l’instrument de col·laboració entre la Generalitat 

de Catalunya i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel que fa a l'escolarització de l'alumnat 

d'educació infantil (3 a 6 anys), educació primària (6-12 anys) i secundària obligatòria (12-16 

anys). L'OME actua d'acord amb el procediment d'admissió de l'alumnat als centres docents 

sufragats amb fons públics, i les normes establertes per la Generalitat de Catalunya. 

L’oferta de centres educatius de Vilanova i la Geltrú es distribueix tal i com mostra la següent 

taula: 

Centres educatius segons la titularitat de centre 

Titularitat 
del centre 

Educació infantil 
0-2 

Educació infantil 
3-5 

Educació primària ESO, batxillerat  
i cicles formatius 

Públic 4 11 11 5 
Concertat  5 5 5 
Privat 7    
Total 11 16 16 10 

 

 

Al següent gràfic es pot observar que al llarg dels darrers tres cursos escolars (de 2014 a 2018), 

el pes relatiu de les matriculacions en centres públics amb relació al total d’alumnes escolaritzats 

al municipi es situa en xifres força similars . 
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Visions 

Respecte a aquesta oferta, les famílies amb infants menors de 12 anys enquestades, en el 

seu conjunt, valoren majoritàriament que aquesta oferta és suficient i variada.  

 

Valoració de l’oferta escolar per part de les famílies enquestades en % 

  

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a famílies amb infants menors de12 anys. 
 

Les persones que consideren que l’oferta és insuficient, majoritàriament assenyalen que cal més 

oferta de places d’escola pública i concertada laica, així com la necessitat de més projectes 

d’escola lliure o amb projectes innovadors. També en menor mesura s’indica la necessitat de 

més oferta de llengua anglesa a les aules i una millor atenció de les necessitats educatives 

especials.  

 

Gestió dels ajuts  

 

Visions 

Tot i l’existència d’ajuts, les entitats consultades destaquen que els ajuts que es donen a 

l’escolarització i les beques de menjador són insuficients per les necessitats de moltes 

famílies  i a  més  a més  aquests ajuts  es reben una vegada s’ha iniciat el curs, i  això genera 

dificultats en la planificació de les escoles o de les AFA que han d’avançar els diners per pagar 

els àpats d’aquest alumnat. A més, es valora que els barems per poder rebre ajuda de menjador 

són molt exigents i sovint els acaben aglutinant poques famílies que es troben en situació molt 

precària i diversos fills/es. 
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Escolarització petita infància 
 

Informació  

L’etapa d'Educació Infantil comprèn fins als 6 anys d’edat i és de caràcter voluntari. S'organitza 

en dos cicles de tres cursos: primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys) i segon cicle 

d’educació infantil (de 3 a 6 anys).  

 

Recursos 

L’oferta del primer cicle d’educació infantil a Vilanova i la Geltrú s’articula a través de 4 escoles 

bressol públiques i 7 privades. 

 

Escoles bressol públiques Llars d’infants privades 

• Espai municipal per a la infància La Baldufa 

• Llar d’infants l’Escateret 

• Llar d’infants el Drac 

• Llar d’infants el Gavot 

• L’Oreneta 

• Mans Manetes 

• La lluna de Vilanova 

• El cau de la rateta 

• Xiu-xiu jardí 

• Xaloc 

• Petits somnis - little dreams 

 

 

 Dades 

Durant el curs 2017-2018 un total de 1.826 infants es van matricular en l’etapa 0-6 anys, 

distribuïts de la següent manera segons la titularitat del centre educatiu: 

 

Alumnat matriculat a Educació Infantil 0-6 anys, segons titularitat del centre educatiu 

Curs Total Alumnes Centres Públics Centres Privats 

2017-2018 1826 1177 64,46% 649 35,55% 

2015-2016 2041 1351 66,19% 690 33,81% 

2014-2015 2036 1398 68,66% 638 31,34% 
Elaboració pròpia. Font: dades facilitades per l’Ajuntament  

 

Si tenim en compte l’alumnat matriculat d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys) a Vilanova i la Geltrú 

el curs escolar 2018/19, hi ha un 36% (425) que estudien P3, un 32% (380) que estudien P4 i P5 

respectivament. En el curs escolar 2018/2019 el total de població en edat d’educació infantil és 

de 1.186 infants.  
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Alumnes matriculats d’Educació infantil a Vilanova i la Geltrú (de 3 a 6 anys). Curs 2018-2019 

 
Font: Vilanova Inclusió. A partir dades Departament d’Ensenyament. Curs 2018-2019 

 

Visions 

Des de l’àmbit tècnic es destaca en positiu que l’oferta de places d’escola bressol públiques 

de Vilanova, 2 municipals i 2 de la Generalitat de Catalunya, ja cobreix la demanda existent, 

tot i que algunes entitats matisen que si bé es cert que la natalitat ha baixat, encara hi ha infants 

que no han pogut entrar a P-0 si no han nascut abans del mes de maig. Tot i això, s’assenyala 

que per primera vegada han quedat places vacants, tot i que hi ha qui ho atribueix també a 

l’elevat preu de les llars d’infants. 

 

Recurs 

Vilanova compta amb un programa de bonificacions municipals del 50% de la quota de la 

llar d'infants per persones que compleixen determinats requisits: determinat llindar de renda, 

empadronats al municipi, no posseir cap altre immoble a part de l'habitatge habitual, no superar 

actius financers o posició integral de saldos bancaris >15.000€ i no tenir deutes amb Ajuntament. 

 

Visions 

Malgrat aquests ajuts, el cost continua sent molt elevat per algunes famílies, i això provoca que 

moltes optin per cuidar els fills i filles a casa fins a l’edat d’escolarització a educació infantil. A 

més s’apunta que les llars d’infants municipals són uns 100€ més cares que les de la Generalitat 

de Catalunya. Un altre mancança o feblesa de les escoles bressol públiques és la manca de 

flexibilitat horària. L’horari normal és de 9:00 a 17:00 i no es pot fer acollida abans ni després 

d’aquest horari. Tampoc es pot adaptar l’horari a les necessitats i voluntats de les famílies, per 

exemple, fent només horari de matí. 

 

De l’enquesta realitzada a famílies d’infants menors de 12 anys es desprèn que aquelles famílies 

que han optat per no escolaritzar els seus infants fins a l’edat de 6 anys han cercat altres serveis 
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de suport com ara centres de suport o espais familiars i ludoteques, o grups de criança o el suport 

de familiars. 

 

Recursos 

Els espais familiars són un recurs gratuït per a famílies amb infants de 0 fins als 3 anys: on es 

fan trobades setmanals en grup per compartir el moment vital de ser pares i mares i oferir al nadó 

contextos de desenvolupament que ampliïn experiències. Compten amb diversos serveis: 

• Nadó (escola de pares i mares de nadons): Espai Familiar per a pares i mares amb nadons 

de 0 a 9 mesos.  Fan trobades setmanals en grup per compartir el moment vital de ser pares 

i mares i oferir al nadó contextos de desenvolupament que ampliïn experiències i ofereixin 

ajut, informació i suport en la criança. Les sessions de treball setmanals en grup estan 

dirigides per professionals (pediatres, psicòlegs, fisioterapeutes...) amb la finalitat de 

transmetre coneixements, compartir amb altres famílies el moment vital de ser pares i mares 

i noves habilitats per tenir cura del nadó durant el primer any de vida. 

• Racó dels Menuts (Espai Familiar per a infants entre 9 i 36 mesos): Espai Familiar de 

trobada per a pares i mares amb fills i filles entre els 9 mesos i els 36 mesos. Un mati a la 

setmana els nadons i les seves famílies poden jugar, conversar, intercanviar experiències, 

rebre orientació i formació a partir de les inquietuds que sorgeixen en el grup i amb el suport 

dels professionals del servei. 

• El Cau dels Petits (espai familiar per a infants entre 0 i 40 mesos i els seus pares i 

mares): Espai familiar de relació per a nadons de 0 a 40 mesos i els seus acompanyants.. 

Els infants es relacionen i juguen i els adults poden intercanviar experiències, coneixements 

i superar dificultats. Amb presència de professionals disposats a acollir-los.  

 

Informació 

Malgrat l’existència d’aquest recurs, moltes de les persones enquestades no coneixen els espais 

familiars (41,4%) o no l’han fet servir mai (29,05%). 

 

 

Educació primària 
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Recursos 

L’oferta educativa en aquesta etapa és diversa. La distribució de l‘alumnat en l’educació primària 

es realitza en 16 escoles públiques i concertades. 

 

Centres educatius d’educació primària segons la titularitat  

Centres públics Centres concertats 

• Escola l’Aragai 

• Escola l’Arjau 

• Escola Canigó 

• Escola Cossetània 

• Escola la Ginesta 

• Escola Itaca 

• Escola LLebetx 

• Escola el Margalló 

• Escola Pompeu Fabra 

• Escola Sant Jordi 

• Escola Volerany 

• Col·legi Divina Providència 

• Escola el CIM 

• Escola Pia 

• Col·legi Sant Bonaventura 

• Col·legi Santa Teresa de Jesús 

  

El nombre d’infants matriculats durant el curs 2017-208  va ser de 7750 infants en educació 

primària. Les matriculacions de segon cicle d’educació infantil i de primària es van distribuir de la 

següent manera durant el curs 2016-2017: 

 

Dades de matriculació Educació primària segons tipologia de centre 

Curs Total Alumnes Centres Públics Centres concertats 
2017-2018 4384 3001 68,45% 1383 31,55% 
2015-2016 4424 3011 68,06% 1413 31,94% 
2014-2015 4045 3017 68,49% 1388 31,51% 

 

Alumnes amb necessitats educatives especials 

 

Informació 

Els criteris per ser considerat alumne amb NEE socials ara és més restrictiu, i ja no hi ha la figura 

de la treballadora social que tenia l’EAP. Cada centre educatiu té el seu propi Pla d’Acollida de 

l’alumnat. 

 

Visions 
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En una aula de qualsevol centre educatiu hi ha alumnes amb una gran diversitat de nivells 

d’aprenentatge i això provoca que amb pocs recursos no es pugui atendre correctament a 

aquesta diversitat. Manquen recursos per acollir a l’alumnat d’orígens diversos, perquè tot i 

que existeix un pla d’acollida de cada centre aquest no està homogeneïtzat i cada centre fa 

el que pot amb els recursos que té. Els EAP no tenen prou recursos per atendre a la diversitat 

de situacions de l’alumnat, i això provoca que hi hagi molts infants amb situació socioeconòmica 

desafavorida que estan sense dictamen.  

 

Existeix molt bona voluntat del professorat i els monitors i monitores per facilitar la inclusió 

de tots els infants i adolescents, però amb bona voluntat no és suficient i manca formació 

específica  per atendre la diversitat. Per aquest motiu es valora de manera positiva que des 

de l’Ajuntament es comencen a donar ajudes a les escoles a través de les AFA per a poder 

contractar monitors/es de suport per a la inclusió d’infants amb diversitat funcional en les activitats 

extraescolars. 

 

Amb relació a la distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials, tot i que hi ha 

qui valora que a Vilanova i la Geltrú hi ha un bon repartiment de l’alumnat a través de la OME, hi 

ha qui assenyala que hi ha una alta concentració de nens i nenes de famílies amb 

necessitats socioeconòmiques, desestructurades i amb poques capacitats parentals en 

determinades escoles. Això dificulta molt donar una bona atenció a aquests infants i 

adolescents i les seves famílies. 

 

Salut mental i emocional 

 

Recursos 

El Programa d'Animació Educativa (PAE) és una eina 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: recursos, espais, serveis de la ciutat, etc. 

 

Visions 

Des de l’àmbit tècnic i professional es valora molt positivament l’augment de recursos 

destinats a salut mental i emocional a través del PAE. Hi ha una nova obertura i consciència 

social que dóna molta importància a l’acompanyament emocional. També s’ha demostrat la 

importància que té la intel·ligència emocional per a la convivència a la societat. Per aquest motiu 

és molt important facilitar més suport en gestió emocional a infants, famílies i professionals 

perquè tinguin les eines necessàries. 
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Tot i això s’apunta que cal més acompanyament en temes com el racisme, la desigualtat, la 

resolució de conflictes i la prevenció de l’assetjament. Aquest suport és necessari no només 

a les escoles sinó també al conjunt de la comunitat (entitats, etc.). En l’àmbit de les escoles 

caldria incorporar als PAE temes d’actualitat com el LGTBi+. 

 

Oferta complementària 

Informació 

Vilanova compta amb una àmplia oferta d’activitats complementàries que es desenvolupen 

en horari extraescolar. Aquestes activitats són esportives, artístiques, d’idiomes, etc. 

 

Visions 

A l‘enquesta realitzada a famílies amb infants menors de 12 anys la majoria de les persones 

enquestades valoren que l’oferta existent és suficient (45,6%) o elevada (22,1%) mentre que 

un 32% la considera insuficient. 

  

 

 

Entre els que consideren que l’oferta és insuficient assenyalen com a mancances principals: 

• El preu, atès que bona part de l’oferta és privada i no tothom pot accedir. 

• Necessitat d’una informació més transversal i centralitzada de les activitats 

extraescolars que ofereixen els diferents centres.  

• La manca de places en l’oferta pública, com per exemple, a l’escola de música. 

• Activitats per adolescents (fotografía, teatre, cinema, arts plàstiques, etc.). 

• Activitats conjuntes amb mares, pares i fills/es. 

• Activitats per infants de 3 a 6 anys. 

• Activitats adreçades a nens/es i joves amb discapacitat. 

• Activitats d’esports minoritaris, no competitius  

• Activitats a l’aire lliure i aquàtiques. 

 

Transició de la primària a la secundària 
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Visions 

Es destaca que el pas de l’educació primària a la secundària és un canvi important, per l’edat 

dels infants, pel canvi de centre, i pel canvi de professorat i mètode d’ensenyament, per això es 

valora que caldria treballar més i millor el traspàs dels expedients i la realitat dels i les 

alumnes d’un centre a un altre. Cal potenciar la comunicació entre les escoles i els instituts, 

i facilitar un major acompanyament a la secundària. En aquest sentit, s’aprecien diferències entre 

l’educació concertada i la pública, ja que la concertada sovint té continuïtat durant la secundària, 

i això ho noten els infants. 

 

Educació secundària: Adolescència 

 

Recursos 

L’oferta educativa a secundària està formada per  5 instituts públics, i 5 concertats: 

Centres educatius d’educació secundària segons titularitat de centre 

Públic Concertat 
• Institut Dolors Mallafré i Ros 
• Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas 
• Institut Joaquim Mir 
• Institut Manuel de Cabanyes 
• Institut Baix a Mar 

• Col·legi divina Providència 
• Escola El Cim 
• Escola Pia 
• Col·legi Sant Bonaventura 
• Col·legi Santa Teresa de Jesús  

 

 Dades 

El curs 2017-18 la matriculació en l’Educació Secundària Obligatòria va ser de 3095 

adolescents, distribuïts de la següent manera segons la titularitat del centre educatiu: 

Educació Secundària Obligatòria 

Curs Total Alumnes Centres Públics Centres concertats 

2017-2018 3095 2035 65,75% 1060 34,25% 

2015-2016 2978 1911 64,17% 1067 35,83% 

2014-2015 2865 1803 62,93% 1062 37,07% 
 

Visions 

S’assenyala la necessitat d’oferir un major ventall d’alternatives als i les adolescents que no 

volen acabar l’ESO ja que hi ha un problema greu de desmotivació en un segment important 

de la població que està a secundària que no vol/pot acabar els estudis, i caldria oferir una 

alternativa adequada a aquests nois i noies.  
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Recursos 

Hi ha el projecte FAR adreçat a nois i noies de 3r i 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria 

que presenten dificultats en l'aprenentatge, mostren actituds de desmotivació, d'inconstància en 

el seguiment del ritme establert i de risc d'absentisme acadèmic. En aquests casos l’alumnat 

precisa d'actuacions individualitzades i adaptacions curriculars. Aquest projecte, combina la 

formació a l'Institut amb activitats pràctiques, mitjançant el desenvolupament de diferents 

oficis dins l'empresa ordinària. 

 

Visions 

La iniciativa està sent molt ben valorada, però es considera que caldria ampliar més aquesta 

línia de treball. Manquen alternatives per qui no encaixa en el sistema educatiu convencional. 

Els mateixos joves consultats assenyalen que caldria adaptar millor les assignatures als 

interessos de l’alumnat de manera que poguessin triar assignatures més vinculades al que volen 

fer un futur per evitar la desmotivació.   

 

Recursos 

Un altre projecte en aquesta direcció és el Tastets. Es tracta d’una activitat dirigida a la realització 

per part dels alumnes de simulacions i pràctiques a diferents tallers a l'IMET, com una activitat 

de suport en el seu procés d'elecció professional. S’adreça únicament a alumnat de 3r. i 4t d'ESO 

dels centres de secundària i l'alumnat participant ha de ser proposat per cada centre. 

Vilanova compte amb un Pla local d’absentisme escolar que  proposa mesures per a la 

prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar dels infants i joves d'entre 3 i 16 anys 

dels centres públics i concertats de les escoles d'infantil, primària i secundària.  Tot i i així alguns 

agents consultats assenyalen que  les eines que hi ha per reduir l’absentisme escolar no 

funcionen,  especialment a secundària, però a primària ja es comencen a donar alguns casos. 

Visions 

S’observa que manquen recursos per gestionar la conflictivitat i les mesures que es prenen 

en els centres educatius hi ha qui considera que no són la millor opció per l’alumnat afectat sinó 

pel “centre”. En ocasions s’expulsa joves de les aules però després no s’ofereix una alternativa 

per atendre aquests adolescents expulsats.  

 

Des de l’àmbit tècnic i professional també preocupa l’augment dels problemes de 

convivència entre els i les adolescents, que sembla que a l’educació primària no existeixen i 

en canvi  és a la secundària quan afloren tensions culturals. 
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A l’enquesta a joves de 12 a 18 anys la majoria dels adolescents consultats assenyalen que es 

relacionen amb tots els companys/es (60%) i quan tenen problemes a l’institut majoritàriament  

ho expliquen a casa, sempre (38%) i de vegades (52,9%). 

 

 

 

Recursos 

Vilanova i la Geltrú a través de l’IMET ofereix aules d’estudi per facilitar un espai  tranquil i 

acollidor on poder preparar-se per a proves de selectivitat, exàmens de final de curs, 

recuperacions, etc. L’objectiu és oferir un lloc on els/les estudiants poden disposar d’un lloc en 

condicions per a poder estudiar (en horaris no habituals d'obertura al públic) i consultar 

documentació específica.  

 

Dels joves enquestats, majoritàriament estudien a casa (94%) mentre que un 3,7% ho fan a la 

biblioteca i un 2,2% a casa d’amics. 

 

Orientació escolar 

 

Recursos 

Des de l’Ajuntament s’organitza el Zona educació, per informar sobre l'oferta formativa 

postobligatòria a partir de l'ESO existent a la comarca del Garraf a aquells col·lectius més  

interessats en formar-se. És un servei d'informació i orientació educativa dirigit a joves 

interessades en formar-se per ajudar en la decisió de fixar els seus itineraris formatius. Més enllà 

de la pròpia fira s’organitzen actes complementaris que tenen com a finalitat abordar temes 

60,6%
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relacionats amb l'educació i el treball. Estan adreçats a l'alumnat i a les seves famílies, com 

també a professionals de l'àmbit educatiu i laboral. 

 

Informació 

A l’hora de cercar informació sobre estudis la principal font on acudeixen els joves enquestats és 

internet. 

 

 
 

Educació post obligatòria 

 

Informació 

Un cop finalitzada l’educació obligatòria i en possessió del títol de Graduat en Educació 

Secundària, l’alumne pot optar per cursar o bé Batxillerat que consta de dos cursos acadèmics 

i s'imparteixen a partir dels 16 anys d'edat; o bé Cicles Formatius de Grau Mitjà, que capaciten 

els alumnes per al desenvolupament de diverses professions. En acabar aquests estudis:  

• Batxillerat. Possibilita la continuïtat dels estudis acadèmics a la Universitat. 

• Cicles Formatius de Grau Mitjà.  Permet accedir als Cicles Formatius de Grau Superior. 

 

Recursos 

A Vilanova i la Geltrú, els centres educatius que ofereixen formació reglada post obligatòria són 

els següents: 

Oferta de Batxillerat 
 

Centres públics Centres concertats 

Arts: Via d'Arts Plàstiques i Disseny / 
Via d'Arts Escèniques, Música i Dansa  

Mallafré   

Ciències i tecnologia  
 

Mallafré 
Rafecas  
Joaquim Mir 
 Cabanyes  
Baix a mar 

Escola Pia 

Humanitats i ciències socials Mallafré 
Rafecas  
Joaquim Mir 
Cabanyes  
Baix a mar 

Escola Pia 

30,8%
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Batxibac Cabanyes   
 

Oferta de Cicles formatius de Grau mig Centre Oferta de Cicles formatius de Grau 
superior 

Farmàcia i Parafarmàcia Escola Pia  

Instal·lacions elèctriques i automàtiques Mallafré  
Cures auxiliars d'infermeria 
Manteniment electromecànic 
Gestió Administrativa  

Joaquim Mir 

 

Administració i Finances 
Gestió Administrativa, àmbit Jurídic Comerç Internacional 
Activitats Comercials Administració de Sistemes 

Informàtics en Xarxes (ASIX) 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) Desenvolupament i Administració de 

pàgines Web (DAW 
 
 
Assistència al producte gràfic interactiu 

 

EMAID 

d'Animació (disseny de videojocs i 
entorns virtuals) 
Gràfica Publicitària 
d'Interiorisme. Projecció i direcció 
d'obres de decoració 

 Cabanyes  Animació d'Activitats Físiques i 
Esportives 

 

 

 Dades 

El curs 2017-2018 es van matricular en estudis d’educació post obligatòria 2.068 alumnes. 

Dins del total de matriculats en estudis d’educació secundària post obligatòria, el 50% ho van 

fer a batxillerat, mentre que en cicles de grau mig va ser del 32% i en cicles de grau superior  

del 17%. 

 

Si observem la seva distribució segons si estan matriculats en centres públics o concertats, 

podem comprovar com majoritàriament estan en centres públics, especialment en el cas del 

batxillerat, que arriben al 92,45%, però als cicles formatius de grau mig i superior superen el 80%. 

Batxillerat 

Curs Total Alumnes Centres Públics Centres concertats 
2017-2018 1047 968 92,45% 79 7,55% 

2015-2016 1004 938 93,43% 66 6,57% 

2014-2015 1001 944 94,30% 57 5,70% 
 

Cicles formatius de Grau mig 

Curs Total Alumnes Centres Públics Centres concertats 
2017-2018 666 538 80,78% 128 19,22% 
2015-2016 548 467 85,22% 81 14,78% 
2014-2015 562 477 84,87% 85 15,13% 

 

Cicles formatius de Grau Superior 

Curs Total Alumnes Centres Públics Centres concertats 
2017-2018 355 286 80,56% 69 19,44% 
2015-2016 294 273 92,86% 21 7,14% 
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2014-2015    298 * 298 100 * * 
 

 

Informació 

A l’enquesta realitzada a joves de 12 a 18 anys el 54% afirma que la seva opció d’estudis 

futura també serà batxillerat, i un 12% que estudiarà Cicles formatius. 

 

Oferta formativa complementària 

 

Recursos 

El Programa de Formació i Inserció (PFI) i el Pla de Transició al Treball (PTT) són programes 

adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys d'edat, que no han obtingut el Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria (ESO) que tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil 

professional concret. Els PFI-PTT ofereixen la possibilitat de millorar la qualificació i les 

oportunitats d'incorporació al món laboral i, alhora, és una via que facilita l'accés tant als Cicles 

Formatius de Grau Mitjà (CFGM), com a altres ofertes formatives. El curs 2019-2020 l’oferta 

formativa ha estat: 

 
• PTT Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 

• PTT Auxiliar de fabricació de mecànica i instal·lacions electrotècniques. 

• PTT Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics  

 

 

Ensenyaments especialitzats artístics 

Recursos 

Vilanova i la Geltrú disposa d’una escola municipal de música i conservatori i una escola d’Art i 

Disseny: 

 

• Escola i conservatori Municipal de música de Vilanova treballa amb infants a partir 

del 6 anys i disposa de diferents programes adaptats a les diferents edats i interessos 

dels infants. 

• Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú oferta actualment diferents 

Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior amb titulació oficial i homologada pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i reconeguts pel Ministeri 

d’Educació. També oferta el Curs d’Accés als cicles Formatius de Grau Superior. 

 



44 
 

Des de la Oficina jove s’organitza el programa Èxit de formacions en curs de monitors/es de 

lleure, pre-monitors, taller d'orientacions laborals, de rap, de com ser youtuber, etc. 

 

Visions 

En l’enquesta realitzada als joves de 12 a 18 anys assenyalen que de l’oferta formativa troben 

a faltar: 

• Alguna relacionada amb el món de les arts escèniques i algun cicle social. 

• Nutrició i assessoria esportiva. 

• Més oferta de batxillerat artístics. 

• PFI diferents. 

• Més oferta universitària. 

• Més oferta de cicles. 

 

Foment de la lectura 

Recursos 

La Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú la integren la biblioteca central 

urbana i comarcal Joan Oliva i Milà i la biblioteca de proximitat Armand Cardona Torrandell. 

Formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i són 

gestionades per la Gerència del Servei de Biblioteques i per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Presten diferents serveis i organitzen diferents activitats adreçades a infants i adolescents com 

ara: clubs de lectura, el concurs de lectura ‘Puja al tren', que es realitza conjuntament amb les 

biblioteques del Garraf i de l'Alt Penedès i s'adreça a estudiants de 4t, 5è i 6è de primària de la 

ciutat. També organitzen els Laboratoris de lectura que són una proposta per famílies que 

combina moments de lectura compartida i moments de creació, conjuntament amb una autora o 

autor. 

 

Pla d'Animació a la Lectura (PAL) impulsat pel Servei d'educació de l'IMET i la Regidoria de 

Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és un programa desenvolupat amb la voluntat 

d'aconseguir: 

• Fomentar i millorar les competències lectores, el gust per la lectura i el desenvolupament 

de l'hàbit lector com a eines bàsiques que contribueixen a l'èxit escolar i l'aprenentatge 

de l'alumnat. 

• Estimular el coneixement de la literatura infantil i juvenil. 

• Aprofundir en el coneixement dels serveis i dels recursos de les biblioteques municipals, 

potenciant aquests espais tant a nivell d'escola com les biblioteques municipals. 

• Dotar de fons bibliogràfic a les biblioteques dels centres de primària. 
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Visions 

La manca d’hàbits de lectura és un dels aspectes assenyalats per tècnics i professionals que 

indiquen, que si bé l’any 2014 s’assenyalava que a secundària hi havia una pèrdua d’hàbits 

de lectura amb relació a la primària, ara, al 2019 podem considerar que ja no hi ha l’hàbit de 

lectura ni a la primària. Però es destaca en positiu el fet que els centres educatius 

s’adhereixin al Pla de promoció de la lectura perquè això facilita la formació del professorat 

en aquest àmbit. 

 

 

 Dades 

De l’enquesta a joves de 12 a 18 anys es desprèn que un 44% dels adolescents no llegeixen 

mai o gairebé mai.  

 

 

Tot i això les biblioteques són un dels recursos més coneguts i utilitzats per les famílies 

enquestades amb infants menors de 12 anys. 

 

 

 

Per contra en adolescents tot i que són conegudes per la totalitat dels joves enquestats tan 

sols un 17,9% les utilitza habitualment. 
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El paper de les famílies 

 

Informació 

El paper i responsabilitat de les famílies en l’educació dels infants i adolescents és un 

tema cabdal. Per això és fa necessari treballar les responsabilitats parentals de les famílies tenint 

molt present que hi ha una gran diversitat de models familiars que cal conèixer i als que cal 

adaptar-se. L’objectiu final és apoderar les famílies perquè participin activament de la criança 

dels seus fills i filles, però per això calen recursos d’acompanyament. Les famílies tenen moltes 

dificultats per conciliar la seva agenda laboral, familiar, personal i la criança i educació dels infants 

i els adolescents és un element més per als pares i mares de difícil gestió. 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Fa deu anys l'Institut Municipal d'Educació i Treball va encetar el Cicle de Xerrades amb la 

finalitat d'abordar temes relacionats amb l'educació, tot proporcionant informacions i recursos i 

per donar suport a la tasca educativa de les famílies. Aquestes xerrades, adreçades 

prioritàriament a les famílies, també es van obrir a qualsevol persona interessada en el tema, 

AFA, professorat, professionals de la psicologia i la pedagogia, entre d'altres. 

 

Visions 

17,9%
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Tot i que s’organitzen aquests tallers i activitats, es destaca per part de les persones consultades 

que costa molt arribar a les famílies que més ho necessiten per la qual cosa caldria 

replantejar les estratègies. Un exemple són les xerrades que es realitzen adreçades a les 

famílies de petita infància. Actualment s’organitzen en horari de matí, fet que dificulta la 

participació de les famílies, a més, no es disposa de servei d’acollida per a que les famílies puguin 

venir amb els infants que tenen a càrrec. 
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4.3. Salut i entorn 
 

Salut  

 

Recursos 

Vilanova compta amb tres àrees bàsiques de salut per atendre les necessitats de salut dels 

infants i adolescents. 

 

Que es distribueixen territorialment la població de Vilanova i la Geltrú de la següent manera: 
 

 
 

Promoció de la salut a l’àmbit escolar 

 

Recursos 

Des de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es duu a terme el Programa 

d’educació per la salut a l’escola. Inclou tallers d’educació alimentària i nutricional per a tota 

l’educació infantil i primària i per a alguns cursos de secundària, tallers de prevenció dels 

trastorns del comportament alimentari per a l’educació secundària, de prevenció de la càries 

dental per a l’educació infantil, xerrades per a la prevenció dels accidents de trànsit i tallers per 

a la prevenció del consum de drogues a secundària i batxillerat. I conjuntament amb Convivència 

i Equitat i Infància i Joventut, tallers d’educació afectiva i sexual per a primària i secundària. 

 

ABS 1 CAP Sant Joan ABS 2 CAP Jaume ABS 3 CAP Baix a Mar
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Tallers d’educació alimentària i ambiental, curs escolar 2016-2017 

 

Font: Diagnosi de Salut de Vilanova i la Geltrú 2018 

Els hàbits alimentaris de la  població constitueixen un factor determinant del seu estat de salut. 

Per aquest motiu l'any 1994 la Regidoria de Salut Pública va començar amb els primers tallers 

del Programa d'Educació Alimentària i Nutricional. Des de llavors, aquest programa s'ha anat 

ampliant i compta actualment amb 8 tallers adreçats a educació infantil i primària, en el que 

participen cada any més de 4000 alumnes. 

Des de la Regidoria de salut també es treballa per prevenir els trastorns del comportament 

alimentari i per aquest motiu es fa un taller adreçat a l'alumnat de 2n d'ESO on s'aprofundeix en 

l'acceptació d'un mateix. 

 

 Dades 

Amb relació als hàbits alimentaris, segons l’Enquesta dels hàbits relacionats amb la salut dels 

alumnes de quart d’ESO (15-17 anys) de Vilanova i la Geltrú realitzada per la Diputació de 

Barcelona, cal destacar que el 83% dels alumnes que van respondre esmorzaven abans de sortir 

de casa, la proporció es mes baixa entre les noies que entre els nois (el 78% enfront del 87% a 

Vilanova i el 65% enfront del 75% al total de Barcelona) i que el 30% refereixen menjar “pastes” 

(14% al total de Barcelona). Quant al tipus d’aliment de consum diari, el 28% prenen refrescos 

(el mateix percentatge que a Barcelona) i el 18% (21% a Barcelona) consumeixen diàriament 

verdures i hortalisses. 
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Freqüència del consum d’aliments en els darrers set dies. Alumnes 4t d’ESO. 2016

Font: Diagnòstic de Salut 2018 

Visions 

Des de l’àmbit tècnic es detecta la necessitat de millorar els hàbits alimentaris de la població 

infantil i adolescent. Això afecta a totes les franges d’edat, des de la petita infància com 

l’adolescència, i es manifesta amb l’excés de consum de carn, sucre o greixos. Així malalties que 

abans només es veien en persones adultes ara ja es detecten en edats molt joves (diabetis, 

obesitat, etc.). S’apunta que per molts infants els àpats més equilibrats són els de l’escola. Caldria 

conscienciar a les famílies sobre la importància de l’alimentació infantil i juvenil (excés de consum 

de productes processats, etc). També es percep que molts infants no esmorzen adequadament. 

Tampoc no es fomenta el consum de proximitat o determinats hàbits com anar al mercat amb els 

infants. A més la manca de menjadors en la ESO provoca que els i les adolescents  estiguin 

exposats a uns hàbits alimentaris menys saludables.  

 

Recursos 

L'objectiu general del projecte ECPAM (Escoles amb cuina promotora de l’alimentació 

mediterrània) és el de fomentar hàbits saludables relacionats amb el menjador escolar a 

partir de l'acreditació d'aquelles escoles vinculades al model d'alimentació mediterrània i 

basats en els principis de protecció i promoció de la salut. Al voltant del 40% dels infants de 

Vilanova i la Geltrú dinen a l'escola diàriament, convertint aquest espai en un puntal bàsic per 

a la promoció de l'alimentació saludable. Les primeres acreditacions es van donar l'any 2010 a 

les escoles: Sant Jordi, Ginesta, Llebetx, Divina Providència i Cossetània. Actualment també 

estan acreditades les escoles L'Arjau, El Margalló, Pia, L'Aragai, Canigó, Sant Bonaventura, La 

Pau, El Cim, Ítaca, Pompeu Fabra i Volerany. 

 

 Dades 

Els ajuts a l’alimentació és un dels indicadors que permet valorar la cobertura social de la població, 
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especialment aquella que està en més risc d’exclusió social ja que necessita d’un suport per 

cobrir una garantia mínima d’alimentació. L’Economat de Vilanova i la Geltrú és un servei social 

que garanteix un complement a l’alimentació bàsica de les famílies amb ingressos insuficients o 

nuls a la ciutat. En els últims 4 anys, el 36% dels usuaris d’aquest servei, són infants de 0 a 

14 anys. 

 

 

 

 

Evolució % d’infants de 0 a 14 anys usuaris de l’Economat de Vilanova i la Geltrú 

 

Font: Informe Vilanova Inclusió 2019 

 

El 2018 es van atendre a un total de 827 infants de 0 a 14 anys a l’Economat, dels quals, el 

26,5 % (219) són de famílies monoparentals. A Vilanova i la Geltrú el 8% dels infants de 0 a 

14 anys (10.102) són usuaris de l’Economat. 

Evolució de les persones beneficiàries de l’Economat els últims 4 anys 

 

Font: Informe Vilanova Inclusió 2019 

 

El 61% (502) d’infants de 0 a 14 anys atesos a l’Economat són de nacionalitat espanyola, de 

la qual, el 47% (386) són catalans i el 14% (116) de la resta d’Espanya. El 39% (325) d’infants 

atesos a l’economat són d’origen estranger. Les nacionalitats d’origen majoritari són el Marroc 

(220) i Amèrica Llatina (61). 

Nacionalitat dels infants de 0 a 14 anys usuaris de l’Economat. Període 2015-2019 
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Font: Informe Vilanova Inclusió 2019 

 
Salut sexual i reproductiva 

 

Informació 

Els indicadors de salut reproductiva permeten fer una anàlisi descriptiva dels elements clau a 

l’hora de desenvolupar actuacions de promoció de la salut en relació als comportaments sexuals 

i reproductius. Permeten desenvolupar indicadors demogràfics i, juntament amb els registres de 

mortalitat, veure l’evolució de la població. La taxa general d’embarassos és la relació entre el 

nombre d’embarassos i la població de dones entre 15 i 49 anys (en edat reproductiva). La taxa 

de fecunditat és el nombre de naixements per cada 1.000 dones en edat fèrtil (de 15 a 49 anys) 

i representa la tendència de la capacitat reproductiva d’una població. 

 

 

 Dades 

El període del 2016/17 per cada 1.000 dones a Vilanova i la Geltrú de 15 a 49 anys hi ha 35,9 

nascuts vius. La mitjana de la taxa de variació relativa del període 2002/03 al 2016/17 és d’-0,03, 

que indica la tendència d’una deu llevada de la taxa de fecunditat. 

 

Evolució de la taxa de fecunditat per 1000 dones de 15 a 49 anys a Vilanova i la Geltrú 
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Font: Vilanova Inclusió Informe 2019 (INE Registre de Naixements) 

 

L’any 2017 a Vilanova i la Geltrú es van registrar 688 embarassos, dels quals un 75,4% (519) 

van ser naixements i el 24,6% (169) interrupcions involuntàries de l’embaràs. Si tenim en compte 

les dones menors de 20 anys aquesta xifra s’inverteix i hi ha més IVE que naixements. Del total 

d’embarassos registrats (32) hi ha 8 naixements (25%) i 24 (75%) interrupcions involuntàries 

de l’embaràs. 

 

Distribució embarassos, naixements, IVE per edat 

 
Font: Diputació de Barcelona 

 

Distribució d’embarassos, naixements i IVES per edat. Any 2017 

 
Font: Vilanova Inclusió Informe 2019 

Taxa específica IVE per 1000 segons per edat i nacionalitat. Any 2016-2017 
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Font: Vilanova Inclusió. Informe 2019. 

 

En aquest diagnòstic ens interessa saber la tendència d’embaràs no voluntari de la població jove. 

Si tenim en compte les noies de 0 a 14 anys, el 2017, hi ha hagut 2 interrupcions involuntàries 

d’embaràs de noies de 0 a 14 anys (i cap naixement) i 22 IVEs en noies de 15 a 19 anys i 8 

naixements. 

 

 

 

Evolució del nombre d’IVEs a Vilanova i la Geltrú 

 
Font: Vilanova Inclusió. Informe 2019. 

 

La informació obtinguda de l’Enquesta dels hàbits relacionats amb la salut als alumnes de quart 

d’ESO de Vilanova i la Geltrú realitzada per la Diputació de Barcelona el curs 2015-2016, en 

referència a les relacions sexuals, evidencia que el 23% dels alumnes han mantingut relacions 

sexuals amb penetració, i la mitjana d’edat de la primera relació (d’entre els que ja n’han tingut) 

son els 14,6 anys. Per al total de la província de Barcelona, el percentatge d’alumnes que han 

mantingut relacions sexuals amb penetració es del 23% en les noies i del 26% en els nois. 

 

Pel que fa a l’ús de mètodes anticonceptius, el preservatiu es el mètode mes usat (81,5% a 

Vilanova i 88,9% a Barcelona), seguit de la píndola anticonceptiva (27,7% a Vilanova i 20,7% a 

Barcelona). El 26,2% a Vilanova i el 20,4% al total de Barcelona utilitzen la marxa enrere i la 

consideren un mètode anticonceptiu. Cal destacar que el 18,2% dels adolescents enquestats que 
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afirmen haver mantingut relacions sexuals no han utilitzat cap mètode anticonceptiu (15,7% a 

Barcelona) i el 9,6% d’aquests casos han finalitzat en embaràs (5,2% a Barcelona). Pel que fa a 

actituds, cal destacar que el 69% de les noies, respecte al 35% dels nois, se senten totalment 

amb capacitat de rebutjar relacions sexuals sense preservatiu. 

 

Recursos 

L’ajuntament impulsa diferents programes vinculats a la salut sexual i afectiva: 

• El Programa d'educació afectiva i sexual se centra bàsicament en la realització de tallers 

de sexualitat i afectivitat als cursos de cicle superior d'educació primària, educació secundària 

i batxillerat dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú. Això implica un treball amb un 

col·lectiu de joves d'edats compreses entre els 12 i els 19 anys. També es fan xerrades per 

a pares i mares i es disposa d'un espai d'assessoria a l'Oficina jove. 

• Pla local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere Té tres objectius: sensibilitzar sobre 

la diversitat sexual, afectiva i de gènere a tota la població; prevenir, detectar i atendre les 

discriminacions i violències per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o d’expressió de 

gènere; i garantir els drets de les persones LGBTI. 

 

Visions 

Des de l’àmbit tècnic es valora la necessitat de treballar els temes de relacions afectivo-

sexuals entre la població jove perquè es percep un cert deteriorament en aquest àmbit. Es fa 

poca feina i massa tard amb relació a la perspectiva de gènere, l’homofòbia i la lgtbiqfobia. També 

s’apunta que han augmentat les malalties de transmissió sexual entre els i les joves per 

l’augment de les relacions sexuals prematures. 

 

Salut mental 

 

Informació 

L’OMS defineix la salut mental com un estat de benestar que permet a l’individu desenvolupar 

les seves capacitats, superar les tensions normals de la vida, treballar de manera productiva i 

profitosa i contribuir a la seva comunitat. La salut mental ambulatòria és l’atenció especialitzada 

ambulatòria de suport a l’atenció primària de salut. Les persones amb trastorns mentals més 

greus són derivades als equips especialitzats dels centres de salut mental des de l’atenció 

primària. En funció de la població que atenen, hi ha centres de salut mental per a infants i 

adolescents fins als 18 anys, CSMIJ (Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil), i els centres de 

salut mental d’adults, per als majors d’edat, CSMA (Centre de Salut Mental Adults). 
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 Dades 

Piràmide poblacional d’atesos a Vilanova i la Geltrú. Salut Mental Ambulatòtia 

 
Font: Vilanova Inclusió. Informe 2019 

 

Principals trastorns mentals de la població de 0 a 14 anys a Vilanova i la Geltrú. Any 2017 

 
Font: Informe Vilanova Inclusió Informe 2019 

 

La distribució dels trastorns mentals segons les categories diagnòstiques de la classificació CIM-

9-MC en números absoluts. La mitjana d’edat dels pacients atesos és de 10,5 anys i sembla ser 

que el diagnòstic més recurrent són els trastorns relacionats amb la lactància, infància o 

adolescència (sense especificar); seguits dels trastorns per dèficit d’atenció de la conducta i per 

comportament perjudicial. 
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Els pacients atesos de 0 a 14 anys el 2017 a Vilanova i la Geltrú en salut ambulatòria 

representen un 5% (489 infants) de la població de 0 a 14 anys. El 36% tenia entre 5 i 9 anys 

i el 64% de 10 a 14 anys. La majoria eren nois (71%) i el 29% restant, noies. 

 

Evolució pacients atesos per edats en salut mental ambulatòria. 2010-2017 

 
Font: Vilanova Inclusió. Informe 2019 

 

Aquest gràfic ens mostra l’evolució anual dels pacients atesos segons CSMIJ (0-17) i CSMA (18-

99). Podem dir que en el període 2016/17 s’atenen a un total de 3.718 persones de Vilanova i 

la Geltrú, dels quals, un 63% (2.327) són adults i el 37% és menor d’edat (1.391). El pes 

poblacional de la població menor d’edat atesa en salut mental ambulatòria l’any 2017 era d’un 

11% del total de la població de 0 a 17 anys (12.243). 

 

Visions 

Es destaca la necessitat de formar el professorat dels centres d’ensenyament per tractar 

el benestar emocional dels infants i adolescents i els temes vinculats a la salut mental. En 

aquesta mateixa línia, també cal realitzar una major sensibilització de les famílies en aquest àmbit.  

 

Addiccions 

 

Recursos 

Programa de prevenció del consum de drogues. El programa inclou tallers adreçats a 

l'alumnat d'Educació secundària i batxillerat. S’organitzen tallers des de salut per adolescents 

i joves per a fomentar un bon ús de les TIC.  

 

Visions 

Des de l’àmbit tècnic i professional es valora  que cada vegada el consum de substàncies 

tòxiques es produeix a edats més primerenques, i nens i nenes de 13 i 14 anys ja 

consumeixen cànnabis, cocaïna, etc. En general els i les adolescents tenen poca percepció del 
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risc amb el consum de tòxics i es normalitzen les addiccions. Això planteja la necessitat de revisar 

els missatges amb relació a la prevenció del consum perquè les activitats preventives actualment 

no són atractives. Aquest consum genera trastorns en l’àmbit emocional en alça i greu augment 

C.R.S Índex de suïcidi en el Garraf. Per això cal iniciar accions de prevenció en aquest àmbit. 

 

S’observa un augment de l’ús i consum de les TIC en infants i joves que generen l’aparició 

de noves addiccions. No hi ha un consum responsable de les pantalles ni entre els infants i 

adolescents ni les seves famílies. Hi ha una indefensió de les persones adolescents davant les 

xarxes, internet, etc. I es detecta un augment d’addiccions a les pantalles, fins i tot en edats molt 

primerenques. 

 

Atenció a les persones amb discapacitat  

 

 Dades 

En els darrers 4 anys, la mitjana d’infants i pre-adolescents de 0 a 14 anys amb discapacitat 

reconeguda a Vilanova i la Geltrú, és del 4,26% (180 infants) del total de població amb algun 

tipus de discapacitat. Les dades més recents que hi ha són del 2017, on consta que el 4,49% 

d’infants té alguna discapacitat, i d’aquests, el 0,33% (14) té fins a 4 anys i el 4,16 % (178) té 

entre 5 i 15 anys. 

Evolució de la població de 0 a 15 anys amb discapacitat reconeguda de 0 a 4 i de 5 a 15. 

 
Font: Idescat 

 

El 2017, els infants amb discapacitat reconeguda a Vilanova i la Geltrú són un 2% del total de 

la població d’aquesta edat (de 0 a 14 anys). 

 

El paper de les famílies 

 

Visions 

Es destaca que tots els temes vinculats a hàbits saludables per molt que es treballin a l’escola 

després han de tenir una continuïtat a casa, per això es valora que és molt important treballar 
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amb les famílies tots aquests temes d’hàbits saludables (alimentació, sexualitat, consum de 

tòxics, o ús de les pantalles, etc.). 

 

Per la seva part les famílies amb infants menors de 12 anys enquestades, assenyalen que 

els temes que més els preocupa en relació amb el benestar dels seus infants són: 

• La salut i educació emocional. Es valora que és un aspecte molt important i que no es 

treballa prou a les escoles. Els infants necessiten recursos personals per gestionar les 

seves emocions 

• La seguretat a l’espai públic. Preocupa la inseguretat vial, en especial a les entrades i 

sortides de les escoles   

• Les relacions entre iguals, les possibilitats de patir bulling o assetjament i la salut sexual 

i afectiva. 

• La gestió del temps, la vida activa, la  implicació social i l’ús de les xarxes socials. 

• La contaminació i els efectes que pot tenir en els infants. 

 

De l’enquesta als joves adolescents es veu com els temes en que els joves reclamen més 

informació és en tatoos i piercings i en trastorns alimentaris. En menor mesura sobre salut 

sexual i drogues. 

 

 

 

S’apunta que hi ha pocs recursos econòmics i formacions adreçades a les entitats perquè 

es formin en temes relacionats amb la salut, com ara primers auxilis, com fer farmacioles, us de 

desfibril·ladors, trastorns alimentaris etc. Manquen xerrades i tallers per donar eines als 

monitors/es. 

 

Entorn saludable 
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Recursos 

Vilanova compta amb diverses actuacions i plans estratègics en matèria de sostenibilitat, medi 

ambient i canvi climàtic (Pla d’acció ambiental, PAES, etc.). La mobilitat és un dels vectors 

ambientals més transcendents i en aquest sentit s’impulsen diverses accions com, per exemple, 

el Pla de la bicicleta. 

  

Visions 

Des de l’àmbit tècnic i ciutadà s’assenyala com una oportunitat la sensibilitat i consciència que 

hi ha actualment amb relació als temes ambientals i a la mobilitat sostenible, i la necessitat 

de promoure la mobilitat en bicicleta, skate o patins, amb la idea de reduir la contaminació al 

voltant dels centres educatius, evitant la circulació de cotxes i vehicles a motor, que és un tema 

que preocupa molt. Cal replantejar la mobilitat al municipi i reduir l’ús del vehicle privat 

contaminant, de fet, s’observa un repunt de l’ús del vehicle privat. En aquest sentit s’observa que 

hi ha infants que han d’anar a centres educatius allunyats de casa seva, i no tenen cap ajut per 

al transport públic i això en ocasions pot ser un factor que generi més dificultats d’accés als 

centres i un problema per a les famílies. 

 

Actualment s’està estudiant la possibilitat d’impulsar un sistema d’aturada curta pròxima als 

centres educatius però en cap cas és vol que això impliqui un augment de l’ús del vehicle privat, 

sinó que el que persegueix és resoldre un problema que tenen cada matí alguns centres 

educatius. En aquesta mateixa línia es destaca que és fonamental implicar els centres educatius 

i flexibilitzar l’hora d’entrada de l’alumnat perquè això donaria una mica més de marge a les 

famílies que no haurien d’esperar fins les 9:00 a veure com els seus fills i filles entren a l’escola, 

es considera que obrint 10 minuts abans les portes d’alguns centres això milloraria força. 

 

Es destaca els camins escolars com una bona iniciativa per promoure que l’alumnat vagi i torni 

caminant o en vehicles sense motor als centres educatius. S’observa que el concepte encara té 

més recorregut i potencial en la mesura que actualment hi ha molt activisme a Vilanova amb 

relació a aquest tema, i hi ha moltes famílies implicades. En aquest sentit es valora molt 

positivament la iniciativa de la Plataforma de camins escolars segurs. Ara bé respecte la situació 

actual dels camins s’observa que actualment tenen mancances importants a nivell de seguretat. 

Cal acabar de pacificar alguns carrers. 

 

S’apunta que la xarxa de carrils bicicleta de Vilanova i la Geltrú no acaba de connectar entre 

els diferents itineraris existents, i a més, alguns trams de carril bici no estan en bon estat i caldria 
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millorar-los. Cal donar-los continuïtat  i fer més segurs els accessos a les escoles. També falten 

aparcaments de bicicletes, en especial en equipaments o llocs estratègics. 
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4.4. Participació i convivència 
 

La informació 
 

Recursos 

Vilanova compta amb diversos canals per fer arribar la informació als infants i els adolescents.  

 

• L’Oficina Jove per informar-se sobre  què estudiar, què fer després d'estudiar, per informar-

se d'aspectes de salut (tr. alimentaris, pírcings, tatuatges), resoldre dubtes de sexualitat, 

autocupació i emprenedoria, carnet jove, carnet internacional d'estudiant,etc. 

 

• Projecte antenes. L'objectiu és formar i empoderar els i les delegades dels centres educatius 

per fer de corretja de transmissió de les campanyes, els serveis i les informacions destinades 

a joves que es facin a la ciutat. La idea és que aquesta informació s'escampi per mitjans que 

els són propers, i per membres de la pròpia comunitat. Les "antenes" com a delegats i 

delegades també serviran d'interlocutors vàlids del col·lectiu de joves estudiants. 

 

 

Dades 

L’accés  a la informació és un dels primers passos per poder participar de manera activa.  En 

aquest sentit a l’enquesta a famílies amb infants menors de 12 anys, la majoria assenyalen que 

pel que fa a la informació amb relació a activitats i recursos per a infants i famílies a Vilanova, es 

consideren majoritàriament poc o gens informades. 

 

 
 

A més a més indiquen que els millors canals per fer arribar la informació a les famílies són: 

- Vehicular la informació a través de les escoles, per exemple, a través de les AFA o fulls de 

paper a les motxilles dels infants. 

- Els correus electrònics directes, per exemple, afegint-los a determinades llistes de 

subscripció d’informacions.  
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- Les xarxes socials, principalment Whatsapp  seguits de Instagram, Twitter  i Facebook. 

- En menor mesura a través de la informació de la web de l’ajuntament o en panells 

informatius a centres cívics. 

 

Per contra els i les joves adolescents assegueren estar millor informats/des segons es desprèn 

de l’enquesta a joves a 12 a 18 anys. 

 

 

 

Els canals que utilitzen principalment per informar-se són els amics i amigues (60%),  les 

xarxes socials (52,6%) i els pares i mares (42,2%) i l’escola (33%). 

 

La participació a la ciutat 
 
 

Recursos 

Un espai on fomentar la participació és el Servei comunitari. És una acció educativa destinada 

a  desenvolupar la Competència social i ciutadana en què l'alumne, amb la finalitat de millorar el 

seu entorn, realitza un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i 

habilitats, alhora que aprèn l'exercici actiu de la ciutadania. La seva finalitat és garantir que els 

estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de 

compromís  cívic. 

La metodologia per dur a terme el Servei comunitari és l'Aprenentatge servei (ApS), una 

proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol 

projecte, en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn 

amb l'objectiu de millorar-lo. Els alumnes, alhora que ofereixen un servei aprenen a ser ciutadans 

i desenvolupar el compromís cívic des de la pràctica i la implicació. 
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Visions 

Hi ha força acord entre les persones consultades en que és fonamental potenciar la participació 

dels infants i els i les adolescents en la vida de la ciutat preguntant-los com voldrien que fossin 

les coses, i tenint en compte la seva opinió perquè se sentin seva la ciutat. 

 

Propostes 

 

Es proposa que en el PAE (Pla d’Acció Educativa) o en el marc dels pressupostos 

participatius fora bo anar a explicar accions participatives concretes a la ESO i el Batxillerat. 

 

 

 Dades 

La majoria dels joves adolescents consultats asseguren que participen poc en les activitats 

de la ciutat com s’observa al següent gràfic: 

 

 

 

I entre els que responen que participen poc o gens ho atribueixen principalment a que les 

activitats que es fan són avorrides o no els agrada (40,6%), la mala difusió (40%), o perquè 

no s’hi fan activitats per a joves (21,9%) i en menor mesura els horaris (6,3%) i el preu (5,2%). 

 

Entre els joves enquestats de 12 a 18 anys el 64,3% creu que l’ajuntament no posa facilitats 

per tenir en compte la seva opinió mentre que 35,7% considera que si que ho fa. Per millorar-

ho proposen majoritàriament  fer-ho a través d’ enquestes i preguntar-los més sovint i en 

menor mesura, fent reunions als centres educatius o organitzant grups de joves als centres cívics. 

  

Un 47% assegura que li agradaria que se li fessin consultes puntuals per participar en les 

decisions que li afecten, un 31,8% li agradaria participar en algun tipus d’assemblea de joves i 

tan sols un 21,2% considera que no val la pena participar perquè tampoc no els tindran en compte. 

  

Els temes que desperten més el seu interès són: 
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- Estudis i temes relacionats amb l’institut 

- Política 

- Activitats i drets dels joves 

- Canvi climàtic 

- Cultura i activitats musicals 

 

Teixit associatiu 

 

Informació 

Entitats adscrites a infància Finalitat 

Asociación Nacional de Afectados 
por Adopciones Irregulares 

Recuperar la veritat sobre l'origen de les persones que varen 
ser víctimes d'adopcions irregulars. 

Associació Cercle Lliure Ajuda a 
Menors Internacionalment Sostrets 
 

Col·laborar amb els poders públics en l'assistència, guia i 
prevenció del segrest internacional de menors i en la 
recuperació de nens trets il·lícitament del seu país de 
residència sense afectar l'actuació dels poders públics en 
aquests aspectes. 

Associació Esplai Santa Eulàlia 
 

Practicar la bona companyia i aprendre a treballar en equip. 

Associació Juvenil Centre d'Esplai 
Els Grumets 

Centre d'Esplai adreçat a  infants de 4 a 15 anys. 

Associació La Causa dels nens i 
adolescents, ACNIA 

Acollida i escolta dels infants, adolescents i els seus familiars, 
en espais públics o centres socials. 

Associació de Criança Canalla 
 

Compartir la criança dels fills dels associats mitjançant 
activitats de lleure i educatives. 

Associació de Lleure Educatiu 
Infantil i Juvenil del Garraf, Kitxalla 
 

Donar servei i suport dintre del món del lleure educatiu, a tots 
els col·lectius del Garraf, d'infants, joves i les seves famílies. I 
en especial a aquells col·lectius en situació de vulnerabilitat o 
exclusió social. 

Associació per a l'Educació Viva de 
Vilanova i la Geltrú 

Foment de l'educació integral i sistèmica de les persones, 
basant la seva metodologia en el principi de l'Educació Viva. 

Centre d'Esplai Drac Màgic 
 

Adreçat a nens/es i joves de 4 a 16 anys. 

Centre d'Esplai L'Espurna 
 

Adreçat a nens/es i joves de 4 a 16 anys. 

Centre d'Esplai La Geltrú Adreçat a nens/es i joves de 4 a 16 anys. 
Coral infantil l'Estrop Creació, manteniment i promoció d'una coral infantil a 

Vilanova i la Geltrú, amb la voluntat de donar una formació en 
cant coral als nens i nenes que hi participin. 

Suport a la Qualitat de Vida de les 
Persones amb Discapacitat i les 
seves Famílies 

Promoció i millora de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat mitjançant el suport personal i familiar necessari. 

 

Entitats adscrites a joventut Finalitat 
Asociación Cultural Ernesto 
 

Defensa i difusió de la cultura de tots els pobles 
d'Amèrica llatina i de la resta de l'estat espanyol. 

Associació Amics de l'Anxaneta 
 

Organització d'activitats vàries per a nens i joves. 

Associació Cultural Nowa Reggae 
 

Crear un festival on el reggae sigui el punt d'enllaç. 
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Associació Cultural i Social un Nen, un 
Somriure 

Sensibilització social envers qualsevol problema que 
afecti als menors i als joves. 

Associació Festiva Cultural Popular Apol·lo 
 

Fomentar les manifestacions culturals i la cohesió 
social. 

Associació Festuc 
 

Fomentar la música, l'esport, l'art i el disseny entre 
els joves de Vilanova i la Geltrú. 

Associació Foment del Pubillatge Garraf- 
Penedès 
 

Fomentar el pubillatge i les tradicions catalanes arreu 
del territori i incrementar la coneixença de la tradició 
del pubillatge. 

Associació Joventut Barri de Mar 
 

Aprofitar el temps de lleure, millorar la conducta dels 
joves, ajudar a famílies amb problemes amb els seus 
fills i integrar els joves del barri. 

Associació Juvenil "LA CRIDA" Jocs de rol, Warhammer, Magic, altres. 
Associació Juvenil DK-YE 
 

 

Associació Juvenil Vilavern 
 

Fer arribar la cultura musical 'rock' & 'heavy' 

Associació Juvenil i Cultural Organització 
Zero 

Difusió i foment de la pràctica dels grafits. 

Associació So What! 
 

Promoció de diverses formes d'expressió 
intercultural. 

Associació TecnoTrack Promoció del coneixement tecnològic entre les i els 
joves. 

Associació de Casals i Grups de Joves de 
Catalunya 

Entitat jove, educativa, laica, apartidista, 
independent, democràtica i progressista. 

Associació de Joves Tric 
 

Promoció i foment de la cultura vilanovina a través de 
la realització d'activitats lúdiques i festives i la 
dinamització del jovent de la ciutat. 

Fundación Diagrama - Intervención 
Psicosocial 

Promoció de centres, investigacions i programes 
destinats a la prevenció, tractament i integració de 
tos aquells col·lectius que es trobin en dificultat o risc 
social. 

Joventuts musicals de Vilanova i la Geltrú Associació per estimular l'interès vers les diferents 
tradicions musicals. 

La Migranya, Associació de Joves 
Vilanovins 

Entitat per participar al Carnaval (arrivo, 
comparses...), Festa Major i altres actes de Vilanova i 
la Geltrú. 

Taboo Associació Musical  
 

 

Visions 

Es destaca que Vilanova i la Geltrú compta amb moltes entitats esportives i culturals. Aquest  

important i ric teixit associatiu és una fortalesa del municipi. Però com a mancança es destaca 

que les entitats són molt tancades i és difícil integrar-se a les entitats si no es forma part del 

seu entorn més pròxim. A més no es coneixen massa entre les diferents entitats. També 

s’assenyala que la manca de recursos precaritza la feina de les entitats i això és tradueix en una 

pèrdua de qualitat en l’atenció als infants. S’apunta que les entitats també necessiten més 

cobertura i suport en tots els aspectes legals; assegurances, temes fiscals, laborals, etc. Cal 

ajudar a cobrir aquests costos. 
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Es considera que sovint hi ha massa dificultats burocràtiques per tramitar alguns permisos amb 

l’Ajuntament, això dificulta l’organització d’activitats per part del teixit associatiu de la ciutat. Per 

això es valora que disposar d’una finestra única per a la gestió de tràmits municipals ho facilitaria. 

 

 

 Dades 

El 70% dels joves enquestats no participa en cap entitat i els que si que ho fan, majoritàriament 

ho fan a esplais. Els que no participen a cap entitat assenyalen com a principals motius la manca 

de temps (32,4%), la manca d’interés (28,4%) o el desconeixement de les entitats (27,5%). 

 

Convivència 

 

Recursos 

Des de la regidoria de convivència i equitat s’impulsen diferents programes: 

• Tallers en el marc del Pla Activitats Educatives. Tallers a les escoles per treballar: igualtat, 

micromasclismes, equitat de génere, exclusió i inclusió al nostre municipi, la mediació, gestió 

d'emocions, diversitat i discriminació. 

• Compartim: Espai trobada familiar a les escoles. Eina complementaria al treball de les 

escoles que contribueix a facilitar la incorporació de les persones a la comunitat educativa i 

a la ciutat, més enllà del marc escolar. Els seus objectius són: promoure la relació entre pares 

i mares i la seva participació en la dinàmica escolar, afavorir una major implicació en el procés 

educatiu dels fills/es, augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat. 

• Taller DID (dona, identitat, diversitat). Un espai de trobada a la ciutat per a dones de 

diferents orígens i edats que, a partir d'elements d'identitat diversos (fotografies, cançons, 

receptes de cuina, etc.) estan disposades a intercanviar coneixements, compartir 

experiències i descobrir altres formes de ser i estar al món, altres vides, altres possibilitats.  

• Taller paternatge responsable Espai de sensibilització i formació específica per a homes 

amb la intenció de promoure canvis en la masculinitat hegemònica, aprofitant un moment 

vital idoni per fer-ho (en el moment de l'embaràs per ser pare) 

• Servei d'Agents per a la Convivència. Promoure accions de sensibilització i informatives 

per afavorir la convivència i les conductes cíviques en l'ús de l'espai públic, donar a conèixer 

la normativa municipal en matèria de civisme i convivència i vetllar per la compatibilització de 

l'oci i el dret al descans en zones determinades durant les nits del cap de setmana a Vilanova 

i la Geltrú. Aquest servei no té capacitat coercitiva i està format per dos equips que es 

distribueixen en horari diürn durant la setmana i en horari nocturn els caps de setmana. 
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• Servei de Mediació Ciutadana. Suport gratuït per abordar els conflictes que es produeixen 

en l'entorn més quotidià, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar dels 

vilanovins i vilanovines, entre veïnat, dins la comunitat, dins la família, dins dels centre 

escolars i entre entitats. 

 

Visions 

Segons el mateixos joves Vilanova i la Geltrú és un lloc acollidor, on es coneix tothom. La 

gent és oberta i hi ha un bon ambient. Com aspectes a millorar assenyalen que cal treballar els 

problemes d’alguns barris que tenen tendència a la marginalitat, fer tallers de convivència i 

acceptació social per fomentar l’esperit crític des de les aules i normalitzar els col·lectius 

minoritaris. 

 

El 68,6% afirma que es relacionen habitualment amb persones d’orígens diversos, el 18,2% 

diu que no ho fa perquè no ha tingut ocasió. En menor mesura un 10% afirma que surt poc, un 

5,8% perquè no hi gaire persones d’origen divers i un 4,4% perquè tenen interessos i gustos 

diferents. 

 

De la mateixa enquesta es desprèn que el 46% mai s’ha sentit discriminat per cap motiu. En 

canvi els que en algun moment s’hi ha sentit, ho han estat majoritàriament per tenir interessos 

diferents (27,9%) o per l’aspecte físic (27,1%). Pel sexe o gènere ho ha estat un 8% i per la 

orientació sexual un 3%. 

 

Des de l’àmbit professional i les entitats es destaca que abans els centres educatius estaven 

oberts de 17:00 a 19:00 hores després de la jornada lectiva i això facilitava que molts infants 

i les seves famílies es quedessin al centre però ara els centres educatius tanquen i es perd 

un espai que té un gran potencial comunitari i relacional de les famílies. El principal problema 

està en les resistències en deixar l’escola oberta fora de l’horari escolar per un tema 

d’assegurances i responsabilitat del que pugui succeir. Quan hi ha una activitat organitzada per 

l’AMPA o l’AFA la seva responsabilitat civil ho cobreix perquè hi ha una activitat organitzada. 
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4.5. Cultura, lleure i esport 
 

Cultura 

 

Informació 

L’oci, el lleure i l’esport configuren àmbits importants en la vida dels infants i joves, no tan sols 

perquè representen els seus espais de gaudi en el temps lliure sinó perquè són vehicles 

importants pel seu desenvolupament i aprenentatge.  

 

Recursos 

Vilanova i la Geltrú compta amb una bona xarxa de centres cívics i culturals que organitzen 

moltes activitats, especialment activitats dirigides als infants i les seves famílies. 

 

Centres cívics 
CC La Collada- els sis camins 
CC La Geltrú 
CC Sant Joan 
CC Mar 
CC El Tacó 
CC El Molí de Vent 
CC La Sardana 

 

 Dades 

Els centres cívics són equipaments coneguts i utilitzats per la majoria de les famílies amb 

infants menors de 12 anys enquestades, tal i com es pot veure en el següent gràfic.  

 

 

 

Visions 

Des de l’àmbit tècnic es destaca la riquesa del patrimoni cultural de Vilanova material i 

immaterial, i el fet que els infants i els i les adolescents hi participin molt activament. Un altre 

element positiu a destacar és el vincle i el treball coordinat que hi ha entre els serveis de 

cultura, educació i infància i joventut, i com això permet apropar als infants i joves al patrimoni 

13,23%

58,52%

26,01%

2,24%

El conec i utilitzo habitualment

El conec i he anat alguna vegada

El conenc però no hi he anat

No el conec

Centres cívics
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cultural de Vilanova. També es destaca positivament la bona acollida que tenen entre les 

famílies les activitats que s’organitzen des de cultura, però es troba a faltar una oferta de 

cinema no comercial que permeti educar la mirada dels infants (0-12 anys). 

 

Com aspectes de millora s’apunta que en ocasions els programes d’activitats visuals, 

escèniques i de música tenen un cost econòmic que no totes les famílies poden assumir, 

però en aquest punt és destaca el programa “Apropa Cultura” com una molt bona iniciativa. 

 

També es destaca la dificultat per atraure o saber arribar al públic adolescent des de cultura, 

fins i tot en els casos on sembla que el públic adolescent hauria d’estar interessat això no passa. 

No se sap si el motiu és que no se sap connectar amb les coses que els motiva o per manca de 

recursos. En tot cas, s’assenyala que cal buscar millors canals per fer arribar la informació i oferta 

cultural als i les adolescents, per exemple, utilitzar Instagram que és la xarxa principal que 

utilitzen. 

 

Lleure 

 

Recursos 

Des de la regidoria d’infància i joventut s’impulsen diferents programes i serveis:  

• Estiu mogut. Projecte de dinamització juvenil durant el mes de juliol amb activitats de lleure 

adreçat als joves d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys. 

• Subvencions a activitats d’estiu. Les activitats d'estiu són organitzades per entitats i clubs 

sense afany de lucre de la ciutat. L'Ajuntament obre cada mes de maig unes línies de 

subvencions per facilitar la participació a les activitats publicades en el Llibret d'activitats 

d'estiu en els següents conceptes: per cobrir part del cost de l'activitat d'estiu, per cobrir cost 

del menjador d'estiu a aquelles persones en vulnerabilitat alimentària justificada per serveis 

socials i per cobrir part del cost de monitor/a de suport per infants amb diversitat funcional 

• Suport a les entitats de l’àmbit d'infància i joventut del municipi. Reconèixer la 

importància del teixit associatiu del municipi com a dinamitzador de la ciutat i com a motor 

d’accions. Des de la Regidoria es dóna suport a les entitats a nivell econòmic a través de les 

subvencions. 

• Xarxa de Centres Oberts. Recurs social i educatiu, fora de l'horari escolar, adreçat a infants 

i adolescents dels 4 anys fins els 16 anys, de forma preferent als que es troben en una 

situació de vulnerabilitat. 

• Projecte G. L'objectiu és normalitzar i promoure l'expressió artística en l'espai públic. Catàleg 

de parets lliures per experimentació on els joves puguin començar a practicar el graffit. 
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Dades 

Les famílies amb infants menors de 12 anys enquestades assenyalen majoritàriament que  

l’oferta de lleure per infants és suficient o adequada. 

 

 
 

Les mancances principals que troben en aquesta oferta són: 

- Més oferta en general i varietat d’opcions de lleure, en especial els caps de setmana. 

- Grups de lleure, i més esplais i oferta d’escoltisme. 

- Més activitats pensades per fer en família. 

- Que les activitats siguin més econòmiques per facilitar que tothom pugui accedir. 

- Més informació de les activitats i opcions de lleure que hi ha a Vilanova i la Geltrú. 

- Activitats musicals. 

- Que els parcs i places estiguin nets i ben equipats amb mobiliari de joc infantil de qualitat 

que permeti que els infants puguin jugar en condicions. 

- Oferta de cinema, teatre, circ, titelles. 

- Disponibilitat d’espais esportius de lliure accés. 

 
En canvi l’oferta de lleure adreçada als adolescents només es valorada positivament per un 

16% dels propis adolescents enquestats. 

 

 
 

Les principals activitats que troben a faltar els adolescents són: 

17,5%

42,9%

39,6%
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16,3%
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No conec les activitats

Oferta d'activitats de lleure
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- Cinema. 

- Activitats de cuina. 

- Fotografia. 

- Manga. 

- Activitats musicals. 

 

La majoria de joves adolescents enquestats fan les seves activitats de lleure a Vilanova i 

la Geltrú (88,2%) mentre que un 12% assegura que les fa normalment fora del municipi. Així 

mateix un 54,5% afirma que li agradaria fer alguna activitat que actualment no fa i els 

motius principals són els econòmics i la manca de temps. 

 

Visions 

Si bé es valoren les activitats dirigides a infància i famílies la sensació és que la franja 

adolescent no està tant ben coberta. En aquesta mateixa línia es troba a faltar un espai per a 

adolescents. S’observa que molts d’ells acaben l’institut a les 14:00 i després tenen moltes hores 

lliures. 

 

Des de l’àmbit tècnic i professional es considera que és fonamental treballar per l’accés de 

tots els infants que ho vulguin a les activitats de lleure que s’organitzen. En aquest sentit, 

s’assenyala que ha millorat força des de que les subvencions municipals incorporen clàusules 

perquè les entitats que organitzen activitats facilitin l’accés als infants de famílies amb pocs 

recursos, o facilitant l’accés a les activitats que organitza l’ajuntament directament. Tot i això es 

valora que cal potenciar més el suport a les activitats extraescolars. Actualment, es dona 

suport per als casals d’estiu o per activitats esportives durant tot l’any, però fora bo estendre el 

suport a totes les activitats extraescolars que es realitzen durant tot l’any. 

 

També es destaca que manquen formacions en l’àmbit d’educació especial per monitors 

de lleure i esportiu. Els monitors i les monitores han de treballar amb infants amb NEE, joves 

de centres oberts, etc. i sovint els manquen recursos i eines per gestionar determinades 

situacions. Es requereixen eines per gestionar i acompanyar emocionalment els infants. 

També calen suports professionals específics per atendre infants i adolescents que estan a les 

entitats amb necessitats educatives especials. 

 

Vilanova i la Geltrú té un dèficit important en infraestructures a l’aire lliure per al lleure i oci 

infantil i juvenil: parcs infantils, pistes, etc. i els pocs que hi ha estan mal distribuïts 

(queden algunes zones, com el centre, sense parcs infantils) i en mal estat. A més, s’apunta que 

els parcs infantils que hi ha tenen un mobiliari molt antiquat i algun no disposa d’ombra, fet que 
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a l’estiu el fa impracticable. Cal millorar el manteniment de les zones de joc i lleure que hi ha, 

sovint estan brutes i mal il·luminades. Un exemple és el Parc de l’ermita, molt freqüentat per 

infants on hi ha brutícia i gent consumint porros. 

 

Es valora que caldria incorporar criteris de disseny inclusiu dels parcs i zones de joc 

infantils de Vilanova i la Geltrú, com ja s’ha fet en algun parc. 

 

Manquen espais públics i equipaments on els i les joves es puguin reunir. La Rambla i el 

Centre Vila són els llocs preferits pels joves per trobar-se. 

 

Esport 

Recursos 

Vilanova i la Geltrú compta amb una gran varietat d’instal·lacions i equipaments per la pràctica 

esportiva: 

Centres esportius municipals 

Instal·lació Activitats Us 

CEM Isaac Gálvez Bàsquet, handbol, voleibol, korfbal, 
hoquei i billar. 

Federat 

Pista annexa CEM Isaac 
Gálvez 

Bàsquet, handbol, voleibol, korfbal, 
hoquei i billar 

Federat 

 

 

 

 

Pavelló Municipal d'Esports 
Casernes 

 

Pista Poliesportiva Interior 
Hoquei, futbol sala, esport adaptat i ús 
escolar. Esporàdicament s'hi realitza 

bàsquet i handbol. 
Pista poliesportiva exterior 

Hoquei, futbol sala, esport adaptat i ús 
escolar. Esporàdicament s'hi realitza 

bàsquet, handbol, voleibol i bàdminton 
Sala del Mur d'escalada Escalada 

Gimnàs Gran 
Gimnàstica Artística 

Sala de Tennis de Taula 
Tennis taula 

 
 
 
 
 

Federat, escolar i lleure 

Complex Municipal de Futbol Futbol i Rugby Federat, escolar i lleure 
Pistes Municipals d'Atletisme 
Carme Sugrañes Blay 

 

Pista D'atletisme 
Atletisme 

Pista poliesportiva 
Handbol, bàsquet i futbol sala 

Zona de tir amb arc 
Tir amb arc 

 
 

Federat, escolar i lleure 

Pavelló poliesportiu La 
Collada - Els Sis Camins 

patinatge artístic, futbol sala, bàsquet, 
handbol i voleibol 

Federat, escolar i lleure 

Circuit Municipal de Ciclisme ciclisme, patinatge federat, escolar i lleure 

 
 
 

Equipaments d’ús lliure 
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Skate park 

 
 

 
 

Street workout 

 
 

 
 

Circuits cardoprotegits de la zona esportiva 
i del passeig de Ribes Roges 

 
 

 
 
 

Espais lúdics per la gent gran 

 
 

 
 
 

Cruyff Court 
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A banda d’aquestes instal·lacions des de la Regidoria d’Esports s’impulsen diferents programes 

per promoure la pràctica esportiva entre els infants i adolescents: 

• Projecte de patis oberts. El projecte consisteix en l’obertura de patis i instal·lacions 

esportives exteriors d'algunes escoles durant els caps de setmana i determinats períodes de 

vacances per facilitar la pràctica esportiva a infants, joves i ciutadania en general. Actualment 

hi participen les escoles: Ginesta, Llebetx, Canigó, l'Arjau, i Itaca i es compta amb la 

col·laboració de l'Associació de Veïns del Tacó, l'AMPA de l'escola Llebetx, l'AMPA de 

l'escola Canigó i l'Associació de Veïns del Barri de Mar i l'AMPA de l'escola Ítaca, 

respectivament, que s'encarreguen del bon funcionament i bon ús de les instal·lacions, així 

com la col·laboració de la Policia Local. 

• Rutes familiars. Són rutes dissenyades per a poder gaudir en família, ja sigui a peu, en 

bicicleta o des del mar. 

• La Cursa del Tió. La Cursa del Tió és una activitat que fomenta l'activitat esportiva familiar, 

impulsada per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Club esportiu 

d'orientació Azimut. Les persones que hi participen disposen de 3 hores per completar un 

recorregut urbà i localitzar les 15 fites marcades en un mapa. 

• Guia de l'esport en edat escolar. La guia de consulta recull tots els esports en horari no 

lectiu, tant de competició com de lleure, que els infants i joves de 0 a 16 anys poden realitzar 

a la ciutat, ja sigui en els centres educatius o en els clubs i entitats esportives. L'objectiu és 

fomentar la cultura esportiva entre aquest segment de la població des d'una vessant lúdica, 

de manera que infants i joves coneguin i gaudeixin de diversos esports i siguin ells mateixos 

qui decideixin en quin especialitzar-se. Aquest recull permet als pares i mares realitzar una 

consulta directa i senzilla ja que, a banda del llistat de les diverses modalitats d'activitat física 

que es poden realitzar, trobaran altres informacions d'interès com els centres educatius i 

clubs on es poden realitzar, les edats necessàries per a practicar-los i diverses dades de 

contacte per ampliar la informació. 

• Cursa Popular. La Cursa popular està organitzada pel propi Ajuntament amb el suport de 

diverses entitats de la ciutat. Transcorre per un circuit urbà, amb dos recorreguts, amb sortida 

i arribada a la plaça del Mercat. Per promoure al màxim la participació es proposa un 

recorregut infantil de 1.500 m. el recorregut tradicional de 5.000 m. i des de l'any 2019 el 

recorregut per a practicants de Marxa nòrdica, també de 5.000 m. La Cursa promou la 

inscripció a nivell escolar. Els beneficis que se'n deriven de la prova van destinats a projectes 

i o accions que es proposin des dels mateixos centres educatius de la ciutat 

• Pedalada Popular. La Pedalada Popular, és una activitat no competitiva d'iniciació al ciclisme 

oberta a tothom, que vol donar a conèixer i fer gaudir amb seguretat l'entorn de la nostra 

ciutat, ideal per passar un matí en família gaudint de la bicicleta. Recorregut de 9 Km nivell 

baix, amb avituallament.  
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• Ajuts per a les activitats esportives. Des de la regidoria d’esports es tramiten diferents 

ajuts per facilitar l’accés a l’activitat esportiva a persones vulnerables (persones afectades 

per malalties cròniques i degeneratives, persones amb necessitats d'atenció especial o 

terapèutica, persones amb situació de precarietat econòmica). També es dona suport a 

activitats organitzades per entitats, clubs esportius i programes esportius del propi 

Ajuntament: a partir de 12 anys i com màxim un 25% (màxim 180€) del preu total de 

l’activitat. Excepcionalment els menors de 12 anys poden demanar subvenció per activitats 

esportives sempre que aquesta disciplina esportiva no es practiqui en cap centre escolar de 

Vilanova i la Geltrú; i suport a les activitats escolars: activitats organitzades pel propi centre 

i/o AMPA i Associacions Esportives, en els centres de primària i secundària de Vilanova i la 

Geltrú, màxim un 75% del preu total de l’activitat o 180€. 

Dades 

Molts dels i les joves adolescents enquestats realitzen alguna activitat després de l’institut 

(87,5%), només un 14% no fa cap activitat. Entre els que si que realitzen alguna activitat la 

majoria fan activitat esportiva (70,3%), idiomes (58,5%) i en menor mesura activitat de ball 

(23%) o de música (18%). Fora de l’horari escolar els adolescents enquestats assenyalen que 

dediquen la majoria del seu temps a estar a les xarxes socials i participar en les tasques de 

casa i en menor mesura  estudiar i fer deures, veure la televisió o estar amb amics. 

 

Visions 

Des de l’àmbit tècnic i les entitats s’observa que les noies practiquen menys esport que els 

nois i per això s’apunta que caldria promocionar la pràctica esportiva femenina. Es detecta 

que aquest fet diferencial entre nois i noies es produeix especialment en l’adolescència, i encara 

es veu més agreujat entre noies de determinades cultures com les d’origen magrebí. 

 

També assenyalen que manquen instal·lacions esportives d’accés lliure, tant pel que fa a 

equipament esportiu a l’espai públic com pel que fa a equipaments esportius que estan saturats 

amb l’activitat federada. 

 

Finalment, s’apunta que en totes les activitats que es facin a Vilanova i la Geltrú caldria tenir en 

compte els nens i nenes que tenen diversitat funcional. En aquest sentit, s’observa que manca 

suport i recursos per poder adequar i adaptar les activitats que l’infant amb diversitat 

funcional pugui fer l’activitat amb infants de la seva mateixa edat. Sobretot manquen recursos 

per poder adaptar l’activitat o disposar d’un/a monitor/a de suport per poder acompanyar a l’infant 

que ho requereixi. 
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5. Síntesi mancances i fortaleses 
 

Àmbit Mancances / aspectes a millorar Fortaleses / oportunitats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infància en 
risc 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manquen recursos específics per a infants i 
adolescents en alt risc social o desemparament com 
ara espais terapèutics específics per infància 
maltractada, escoles de pares amb capacitats 
parentals mínimes, CRAE, pisos per a menors tutelats 
de 16 a 18 anys, espais per visites biològiques, cases 
d’infants, etc 

Valoració positiva dels serveis socials 
bàsics i dels recursos especialitzats. 

Increment dels casos d’infància i adolescència en 
situació de risc i vulnerabilitat poc visibles 

 

La cronificació de la pobresa afecta fins i tot a famílies 
on les persones en edat laboral treballen. L’accés a la 
Renda Garantida és molt restrictiva, i això provoca que 
poques famílies es puguin acollir. 

 

L’alt cost de l’habitatge provoca que moltes famílies 
visquin en condicions d’infrahabitatge A Vilanova hi ha 
molt habitatge periurbà que està en condicions poc 
saludables i sense serveis públics i subministrament. 
Aquest fet es veu agreujat per la manca d’habitatge 
social per a famílies amb infants.  

 

La detecció de les situacions de risc social en la 
infància i l’adolescència sovint es produeix tard i per 
tant la capacitat de resposta també queda limitada. 

Les escoles són espais de detecció. 

Els menors no acompanyats són un col·lectiu molt 
vulnerable, amb una situació de desprotecció molt 
greu. 

 

Desconeixement generalitzat dels recursos i serveis i 
manca de coordinació entre ells. 

El PLIA i la creació d’una Taula 
d’infància per articular la participació i 
coordinació dels i les diferents 
professionals i agents implicats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educació 
 
 
 

Necessitat de més oferta de places d’escola pública i 
concertada laica, així com la necessitat de més 
projectes d’escola lliure o amb projectes innovadors. 

Vilanova compta amb una bona oferta 
educativa d’infantil, primària i 
secundària. 

Els ajuts que es donen a l’escolarització i les beques 
de menjador són insuficients i arriben molt tard. 

 

El cost de les places de les escoles bressol continua 
sent molt elevat per algunes famílies. 
Manca de flexibilitat horària per adaptar-se a les 
necessitats de les famílies. 

L’oferta de places d’escola bressol 
públiques de Vilanova i la Geltrú 
cobreix la demanda existent. 

Desconeixement dels espais familiars.  
Manca de recursos per atendre la diversitat que hi ha 
a les aules. Els EAP no tenen prou recursos per 
atendre a la diversitat de situacions de l’alumnat, i això 
provoca que hi hagi molts infants amb situació 
socioeconòmica desafavorida que estan sense 
dictamen.  

Existència d’ajudes a les escoles a 
través de les AFAs per a poder 
contractar monitors/es de suport per a 
la inclusió d’infants amb diversitat 
funcional en les activitats 
extraescolars. 

Alta concentració en determinades escoles de nens i 
nenes de famílies amb necessitats socials o 
econòmiques, desestructurades i amb poques 
capacitats parentals. 

Bona voluntat del professorat i els 
monitors i monitores per facilitar la 
inclusió de tots els infants i 
adolescents. 

Cal acompanyament per empoderar les famílies  i 
treballar les responsabilitats parentals tenint molt 
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present que hi ha una gran diversitat de models 
familiars que cal conèixer i als que cal adaptar-se. 
Dificultat per arribar a les famílies que més ho 
necessiten per la qual cosa caldria replantejar les 
estratègies. 

 

Cal més acompanyament en temes com el racisme, 
la desigualtat, la resolució de conflictes i la prevenció 
de l’assetjament. 

 

 Àmplia oferta d’activitats 
complementàries que es 
desenvolupen en horari extraescolar 

Millorar el traspàs de la primària a la secundària i 
facilitar un millor acompanyament 

 

Manquen alternatives als i les adolescents que no 
volen acabar l’ESO  ja que hi ha un problema greu de 
desmotivació 

 

Les eines existents per reduir l’absentisme escolar no 
funcionen, 

 

Manca d’hàbits de lectura  ja des de l’educació 
primària. 

Pla de promoció de la lectura que 
facilita la formació del professorat en 
aquest àmbit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salut 

Necessitat de millorar els hàbits alimentaris de la 
població infantil i adolescent. Cal conscienciar a les 
famílies sobre la importància de l’alimentació infantil. 

 

La manca de menjadors en l’ESO provoca que els i 
les adolescents estiguin exposats a uns hàbits 
alimentaris menys saludables. 

 

No hi ha un consum responsable de les pantalles ni 
entre els infants i adolescents ni les seves famílies. 
Indefensió dels i les adolescents davant les xarxes, 
internet, etc. Es detecta un augment d’addiccions a les 
pantalles, fins i tot en edats molt primerenques. 

 

El consum de substàncies tòxiques es produeix a 
edats més primerenques. Poca percepció del risc 
amb el consum de tòxics i es normalitzen les 
addiccions. Necessitat de revisar els missatges amb 
relació a la prevenció del consum perquè les 
activitats preventives actualment no són atractives. 

 

Cal treballar els temes de relacions afectivo - sexuals 
entre la població jove perquè es percep un cert 
deteriorament. 

 

Es fa poca feina i massa tard amb relació a la 
perspectiva de gènere, l’homofòbia i la lgtbiqfobia. 

 

Augment de les malalties de transmissió sexual entre 
els joves per l’augment de les relacions sexuals 
prematures. 

 

Necessitat de formar el professorat dels centres 
d’ensenyament per tractar el benestar emocional dels 
infants i adolescents i els temes vinculats a la salut 
mental. 

Augment de recursos destinats a salut 
mental i emocional a través del PAE. 
 

 Obertura i consciència social que dóna 
molta importància a l’acompanyament 
emocional. 
Cal treball amb les famílies entorn tots 
els temes d’hàbits saludables.  
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Entorn 
saludable 

Necessitat de replantejar la mobilitat al municipi i 
reduir l’ús del vehicle privat contaminant, en especial 
en els accessos als centres escolars. 

Major sensibilitat i consciència amb 
relació als temes ambientals i a la 
mobilitat sostenible. 

Mancances importants a nivell de seguretat en els 
accessos caminant a les escoles. 

Els camins escolars són una bona 
iniciativa per promoure que l’alumnat 
vagin i tornin caminant o en vehicles 
sense motor als centres educatius. 
Actualment hi ha molt activisme a 
Vilanova amb relació a aquest tema, i 
hi ha moltes famílies implicades. 

La xarxa de carrils bicicleta de Vilanova i la Geltrú no 
acaba de connectar entre els diferents itineraris 
existents. 

 

 
 
 
 
 
Participació 

 Els millors canals per informar a les 
famílies són: les escoles, el correu 
electrònic i les xarxes socials. 

La majoria dels joves creu que l’ajuntament no fa 
prou per promoure la participació dels joves i no els 
té prou en compte. 

Els pressupostos participatius i el PAE 
són oportunitats per promoure la 
participació d’infants i adolescents. 

Les entitats sovint són molt tancades i costa accedir-
hi. 

Vilanova i la Geltrú té un important i ric 
teixit associatiu. 

La manca de recursos precaritza la feina de les 
entitats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lleure 

L’oferta de lleure per la franja adolescent no està ben 
coberta. 

Es valoren molt bé les activitats 
dirigides a infància i famílies. 

Es troba a faltar un espai per a adolescents, més 
encara quan molts d’ells i elles acaben l’institut a les 
14:00 i després tenen moltes hores lliures. 

 

El tancament dels centres educatius a les 17.00 
provoca una pèrdua d’una gran potencial comunitari.  

 

Dèficit important en infraestructures a l’aire lliure per al 
lleure i oci infantil i juvenil: parcs infantils, pistes. 

 

Cal garantir l’accés de tots els infants que ho vulguin 
a les activitats de lleure. 

Les subvencions municipals ja 
incorporen clàusules perquè les 
entitats que organitzen activitats 
facilitin l’accés als infants de famílies 
amb pocs recursos, i facilita l’accés a 
les activitats que organitza el propi 
l’ajuntament. 

Caldria estendre el suport municipal a totes les 
activitats extraescolars que es realitzen, més enllà de 
les esportives, i durant tot l’any. 

Suport municipal per als casals d’estiu 
o per activitats esportives durant tot 
l’any. 

Manquen formacions especialitzades en l’àmbit 
d’educació especial per monitors de lleure i esportiu. 

 

Manquen suports professionals específics per 
atendre persones amb necessitats educatives 
especials que estan a les entitats. 

 

 
 
 
 
Esport 

Les nenes i les noies practiquen menys esport que els 
nois i nens. 

 

Manquen instal·lacions esportives d’accés lliure, tant 
pel que fa a equipament esportiu a l’espai públic com 
pel que fa a equipaments esportius que estan 
saturats amb l’activitat federada. 

 

Manquen suports i recursos per adequar i adaptar les 
activitats als infants amb diversitat funcional. 
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6. Síntesi recursos 
 

REGIDORIA PROJECTE O SERVEI DESCRIPCIÓ 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acció Social  

Projecte integració llars 
d’infants públiques 

Projecte de col·laboració amb el món educatiu de la ciutat per detectar 
situacions de dificultat en els menors que puguin sobrepassar l'àmbit 
escolar, amb l'objectiu de reduir i/o prevenir factors de risc en els infants 
i adolescents escolaritzats 

Projecte Integració als 
centres educatius primària 
Projecte Integració als 
centres educatius 
secundària 
Servei bàsic d'atenció 
social  

  Conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat per 
equips tècnics, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la 
integració de les persones. 

Coordinacions per la 
detecció d'infància en risc 

Coordinacions amb sanitat, educació, entitats, justícia, etc per treball 
socioeducatiu amb una família 

Ajuts econòmics 
d'urgència social 

  Tenen per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i 
bàsiques, de subsistència com ara; l'alimentació, el vestit i l'allotjament , 
d'acord amb les competències que tenen en l'àmbit dels serveis socials 
bàsics. 

Treball en grup amb 
famílies amb risc 
d'exclusió social Sessions grupals a través de Fundació AGI 
Col·laboració Creu Roja 
Joguines Reis Campanya cap nen sense joguina 
Dentistes solidaris Atenció bucodental gratuïta a menors d’edat, col·labora unitat 

odontològica Hptal Sant Antoni. De 3 a 18 anys  
Model Col·laboratiu Promoure estratègies conjuntes de treball entre sistema sanitari i 

sistema social bàsic per poder abordar els problemes comuns detectats. 
Diagnòstics sociosanitaris compartits i establir plans d’actuació 
consensuats. 

Atenció domiciliària Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la 
llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions 
personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies 
amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca 
d'autonomia personal. El servei d'ajuda a domicili podrà complementar-
se amb altres modalitats d'atenció. 

Allotjament d'urgència Servei d'acolliment residencial que supleix temporalment la llar familiar 
en casos puntuals i d'urgència. 

Economat Servei social de distribució d'aliments gestionat sota la modalitat d'un 
supermercat. És un projecte co-liderat per Càritas i per l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, al que s'hi sumen entitats i empreses 
col·laboradores així com persones voluntàries.  

SMA- servei mesures 
alternatives 

Projecte de substitució de sancions per mesures alternatives. L'objectiu 
principal és promoure processos de responsabilització dels actes propis. 
Les infraccions que poden ser substituïdes són aquelles recollides en 
ordenances municipals que recullin la possibilitat de substituir la sanció 
per mesures alternatives, en especial l'ordenança de Convivència i 
Civisme 

Mesa Entitats Socials Espai de treball permanent entre diferents entitats i serveis socials 
bàsics que, en benefici de la població de Vilanova i la Geltrú, aborden 
objectius socials comuns unint recursos i capacitats. 

Abordatge pobresa 
energètica 

Per algunes economies familiars fer front a les depeses del 
subministrament d'aigua, llum i/o gas és cada vegada més costós. 
Davant d'aquesta situació,  l'administració esta duent a terme accions 
encaminades a pal·liar les situacions de pobresa energètica. 

Beques menjador escolar 
(acció social * educació) 

 

Beques en lleure infantil 
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Atenció psicològica Atenció per part de la psicòloga de serveis socials gratuïta a aquelles 
persones i famílies en situació de dificultat o risc que afecta els seus 
membres. 

Suport a les entitats de 
l'àmbit de serveis socials 
del municipi  

Reconèixer la importància del teixit associatiu del municipi com a 
dinamitzador de la ciutat i com a motor d’accions. Des de la Regidoria 
es dóna suport a la entitats a nivell econòmic a través de les 
subvencions.  

Atenció jurídica   Informació i assessorament legal a la ciutadania atesa per Serveis 
Socials en aspectes relacionats amb la convivència, família i d'altres 
temes.  El servei d'atenció jurídica pretén oferir una primera orientació 
legal, però no realitza cap tràmit ni gestió. 

Atenció a la dependència i 
referent discapacitat  

Atenció especialitzada a les persones que pateixen situacions de 
dificultat en l'autonomia personal i que es reflecteix en el 
desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària i que poden 
tenir el seu origen en l'avançada edat, malalties, discapacitat o bé 
dificultats de tipus personal. 

Reforç escolar 
 

 

Projecte Phyle 
 

 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esports 

Esport i Escola  Fomentar la pràctica esportiva en edat escolar des d'una vessant 
lúdica, de manera que infants i joves coneguin i gaudeixin de diversos 
esports i siguin ells mateixos qui decideixin en quin especialitzar-se. 

Subvencions per activitats 
esportives 

Ajuts econòmics per cobrir part del cost de la pràctica esportiva (sigui 
esport escolar, extraescolar, per adults, per malalties cròniques, per 
esports individuals d'alta competició)  

Suport a les entitats de 
l'àmbit de l'esport del 
municipi  

Reconèixer la importància del teixit associatiu del municipi com a 
dinamitzador de la ciutat i com a motor d’accions. Des de la Regidoria 
es dóna suport a la entitats a nivell econòmic a través de les 
subvencions. 

Gestió espais esportius 
equipaments escolars   
Equipaments esportius del 
municipi 

CEM Isaac Galvez, pista annexa CEM Issac Galvez, pavelló municipal 
d'esport Casernes, Complex municipal de Futbol, camp annex 2, pistes 
atletisme Carme Sugrañes, pavelló poliesportiu Collada- Sis Camins, 
circuit municipal de ciclisme, skate park, street workout 

Esport i família:                         
cursa popular, pedalada 
popular, cursa del tió,  

Cursa Popular: Durant més de 40 anys la prova ha estat està 
organitzada pel propi Ajuntament amb el suport d'entitats i associacions 
de la ciutat. Actualment la prova està coorganitzada per Evasión 
Running Vilanova. Es proposa un recorregut infantil de 1.500 m. 
(miniCursa), recorregut tradicional de 5.000 m (popular) i des de l'any 
2019 el per a practicants de marxa nòrdica, també de 5.000 m. La 
Cursa promou la inscripció a nivell escolar. Els beneficis que se'n 
deriven de la prova aniran destinats a projectes i o accions que es 
proposin des dels mateixos centres educatius de la ciutat. 
Pedalada Popular:  Circuit Municipal de Ciclisme. Activitat no 
competitiva d'iniciació al ciclisme oberta a tothom, que vol donar a 
conèixer i fer gaudir amb seguretat l'entorn de la nostra ciutat, ideal per 
passar un matí en família gaudint de la bicicleta. Recorregut de 9 Km 
nivell baix, amb avituallament. 
 Cursa del Tió: impulsada per la Regidoria d'Esports i el Club esportiu 
d'orientació Azimut. Les persones que hi participen disposen de 3 hores 
per completar un recorregut urbà i localitzar les 15 fites marcades en un 
mapa, que se'ls lliura a l'inici de la prova, conjuntament amb una targeta 
de control per poder marcar els encerts. La participació està limitada a 
equips d'entre 2 i 5 persones, una de les quals ha de ser un adult. Els 
grups que es presentin al punt de sortida amb la targeta amb les 15 fites 
marcades rebran un obsequi.                                                                                     

Cruyff Court  Camp de futbol d'ús lliure amb l'objectiu de fomentar l'esport i el joc entre 
infants i joves que pretén inculcar valors propis de l'esport com la 
responsabilitat, la integració, el joc en equip, la prevenció del 
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sedentarisme o l'obesitat infantil. Anualment es celebra el Torneig Cruyff 
Court 6v6 adreçat a alumnes de 6è primària.  

Pla d'activitat física, esport 
i salut 

Des dels centres d'atenció primària del municipi es dóna informació i 
consells sobre els beneficis que suposa realitzar activitat física de forma 
regular i es prescriu el tipus d'activitat física més adequat en funció de 
les condicions físiques i de la patologia a tractar o prevenir.  

Circuit condicionament  Circuit per enriquir i guiar els dos tipus de pràctica esportiva més 
generalitzats entre la població: córrer i caminar. Per això, s'ha creat un 
circuit senyalitzat que permet intercalar una sèrie d'exercicis amb aparells 
en la pràctica esportiva habitual. Totes aquestes estacions d'aparells 
contenen d'un panell informatiu amb un seguit de propostes d'exercicis a 
realitzar segons l'edat i el nivell físic. Així doncs, constitueix un espai 
esportiu obert a la totalitat de la població sense límits d'edat. 

Centre esportiu municipal 
Parc del Garraf i centre 
municipal d'esport i salut 
La Piscina  

Gimnasos  

 
Pistes “workout”  

 
Skatepark  

 
Nova pista ciclisme  

                         

Infància i 
Joventut 

Subvencions per Activitats 
d'Estiu 

Les activitats d'estiu són organitzades per entitats i clubs sense afany 
de lucre de la ciutat. L'Ajuntament obre cada mes de maig 
unes línies de subvencions per facilitar la participació a les activitats 
publicades en el Llibret d'activitats d'estiu en els següents conceptes: 
per cobrir part del cost de l'activitat d'estiu, per cobrir cost del menjador 
d'estiu a aquelles persones en vulnerabilitat alimentària justificada per 
serveis socials i per cobrir part del cost de monitor/a de suport per 
infants amb diversitat funcional 

Suport a les entitats de 
l'àmbit de d'infància i 
joventut del municipi  

Reconèixer la importància del teixit associatiu del municipi com a 
dinamitzador de la ciutat i com a motor d’accions. Des de la Regidoria 
es dóna suport a la entitats a nivell econòmic a través de les 
subvencions. 

Subvencions monitoratge 
de suport a les activitats 
extraescolars  

L'objectiu és garantir la igualtat d'oportunitats de tots els infants i joves 
del municipi per participar a les activitats extraescolars.  

Xarxa de Centres Oberts Recurs social i educatiu, fora de l'horari escolar, adreçat a infants i 
adolescents dels 4 anys fins els 16 anys, de forma preferent als que es 
troben en una situació de vulnerabilitat. 

Oficina Jove: assessories 
salut, sexual, drogues, 
laboral i psicològica  

Per informar-se de saber què estudiar, què fer després d'estudiar, per 
informar-se d'aspectes de salut (tr. alimetnaris, piercings, tatuatges), 
resoldre dubtes de sexualitat, autocupació i emprenedoria, carnet jove, 
carnet internacional d'estudiant, ...etc.  

Oficina Jove: projecte 
Antena  

L'objectiu és formar i empoderar els i les delegades dels centres 
educatius per fer de corretja de transmissió de les campanyes, els 
serveis i les informacions destinades a joves que es facin a la ciutat. La 
idea és que aquesta informació s'escampi per mitjans que els són 
propers, i per membres de la pròpia comunitat. Les "antenes" com a 
delegats i delegades també serviran d'interlocutors vàlids del col·lectiu 
de joves estudiants.  

Oficina Jove: programa 
Éxit (oferta formativa) 

Formacions en curs de monitors/es de lleure, pre-monitors, taller 
d'orientacions laborals, de rap, de com ser youtuber, etc  

Estiu Mogut  Projecte de dinamització juvenil durant el mes de juliol amb activitats de 
lleure adreçat als joves d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys.  

Project G L'objectiu és normalitzar i promoure l'expressió artística en l'espai 
públic. Catàleg de parets lliures per experimentació on els joves puguin 
començar a practicar el graffit.  
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Convivència 
i equitat 

Grup resiliència per infants 
que han viscut violències 
masclistes 

Atenció psicològica en grup per fills i filles que han viscut violència de 
gènere a casa.  

Assessoria jurídica  Assessorament jurídic especialitzat en procediments civils i penals 
vinculats o no a violència masclista (separacions, divorcis, 
incompliments règim, drets laborals, etc)  

Violències masclistes: 
atenció psicològica 
individual i grupal 

Atenció psicològica individual i/o grupal a dones i persones LGTBI. 

Suport a les entitats de 
l’àmbit de convivència i 
equitat del municipi  

Reconèixer la importància del teixit associatiu del municipi com a 
dinamitzador de la ciutat i com a motor d’accions. Des de la Regidoria 
es dóna suport a la entitats a nivell econòmic a través de les 
subvencions. 

Servei de Mediació 
Ciutadana 

Suport gratuït per abordar els conflictes que es produeixen en l'entorn 
més quotidià, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar 
dels vilanovins i vilanovines, entre veïnat, dins la comunitat, dins la 
família, dins dels centre escolars i entre entitats. 

SAI (Servei d’Atenció 
Integral) LGTBI 

Promoure el respecte per la diversitat afectiva - sexual i de gènere i 
eradicar la LGBTIfòbia. 

Ordenança per fomentar 
civisme i convivència 

Ordenança que té per objectiu principal preservar l’espai públic i privat 
amb incidència a l’espai públic o quan afecta les relacions de veïnatge, 
com a lloc de civisme i convivència, on totes les persones hi puguin 
desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de 
trobada, i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a 
la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses existents a la 
ciutat. 

Servei d'Agents per a la 
Convivència 

Promoure accions de sensibilització i informatives per afavorir la 
convivència i les conductes cíviques en l'ús de l'espai públic, donar a 
conèixer la normativa municipal en matèria de civisme i convivència i 
vetllar per la compatibilització de l'oci i el dret al descans en zones 
determinades durant les nits del cap de setmana a Vilanova i la Geltrú. 
Aquest servei no té capacitat coercitiva i està format per dos equips que 
es distribueixen en horari diürn durant la setmana i en horari nocturn els 
caps de setmana.   

Tallers Pla Activitats 
Educatives: Itinerari 
convivència i equitat 
primària i secundària 

Tallers a les escoles per treballar: igualtat, micromasclismes, equitat de 
gènere, exclusió i inclusió al nostre municipi, la mediació, gestió 
d'emocions, diversitat i discriminació. 

Protocol municipal 
d'accións contra la 
violència de gènere i 
Comissió de seguiment 
del protocol  

Circuits d’atenció en casos de violència per qüestions de gènere per 
donar una millor atenció i més àmplia a les dones que la pateixen. 
Punts liles calendari de festes i festivals anual. 

Elaboració de propostes 
d'Informes d'estrangeria: 
arrelament social i 
integració social  

Informe d'arrelament social al municipi per tramitar l'autorització de 
residència temporal/ renovació de residència per raons d'arrelament.  

Pla municipal per a la 
igualtat d'oportunitats 
entre dones i homes de 
Vilanova i la Geltrú  

Disseny, implementació i avaluació de polítiques de gènere i pel treball 
en transversalitat de gènere. 

Pla local per la diversitat 
sexual, afectiva i de 
gènere  

Té tres objectius: sensibilitzar sobre la diversitat sexual, afectiva i de 
gènere a tota la població; prevenir, detectar i atendre les 
discriminacions i violències per raó d’orientació sexual, identitat de 
gènere o d’expressió de gènere; i garantir els drets de les persones 
LGBTI. 

Taller DID (dona, identitat, 
diversitat) 

Un espai de trobada a la ciutat per a dones de diferents orígens i edats 
que, a partir d'elements d'identitat diversos (fotografies, cançons, 
receptes de cuina, etc.) estan disposades a intercanviar coneixements, 
compartir experiències i descobrir altres formes de ser i estar al món, 
altres vides, altres possibilitats.  

Grup de joves LGTBI Espai de trobada quinzenal amb presència de persones expertes en 
diversitat sexual i de gènere.  
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Taller paternatge 
responsable 

Espai de sensibilització i formació específica per a homes amb la 
intenció de promoure canvis en la masculinitat hegemònica, aprofitant 
un moment vital idoni per fer-ho (en el moment de l'embaràs per ser 
pare).  

Compartim: Espai trobada 
familiar a les escoles  

Eina complementaria al treball de les escoles que contribueix a facilitar 
la incorporació de les persones a la comunitat educativa i a la ciutat, 
més enllà del marc escolar. Els seus objectius són: promoure la relació 
entre pares i mares i la seva participació en la dinàmica escolar, afavorir 
una major implicació en el procés educatiu dels fills/es, augmentar el 
sentiment de pertinença a la ciutat.  

Premi Carta al 
Maltractador 

L'Associació de dones La Frontissa i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
convoquen aquest premi per promoure la sensibilització del jovent 
davant la violència masclista, amb la redacció d'una carta original i 
inèdita (en català). El seu contingut serà el missatge enviat a un 
maltractador, tenint en compte que el tema central és la violència 
masclista vinculat a la commemoració del dia internacional contra la 
violència vers les dones.  

 

Servei de primera acollida 
per a persones 
immigrades: mòdul 
llengua i laboral. 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educació 

OME- oficina municipal 
d'escolarització 

Col·laboració entre al Generalitat de Catalunya i els ajuntaments pel 
que fa a la preinscripció per l'escolarització de l'alumnat d'educació 
infantil (3 a 6 anys), educació primària (6-12 anys) i secundària 
obligatòria (12-1 

Espais Familiars Per a famílies amb infants de 0 fins als 3 anys: servei gratuït d'Espais 
Familiars. Es tracta de trobades setmanals en grup per compartir el 
moment vital de ser pares i mares i oferir al nadó contextos de 
desenvolupament que ampliin experiències. Servei Nadó, Servei Racó 
dels Menuts i servei Cau dels Petits. 

Bonificacions municipals 
50% de la quota llar 
d'infants 

Gaudiran d’una bonificació del 50% dels preus públics per 
ensenyaments a les Llars d’Infants municipals, els obligats al pagament 
que compleixen la totalitat dels requisits (determinat llindar de renda, 
empadronats al municipi, no posseir cap altre immoble a part de 
l'habitatge habitual, no superar actius financers o posició integral de 
saldos bancaris >15.000€ i no tenir deutes amb Ajuntament.  

Cicle de xerrades 
   
Projecte Animació 
Educativa (PAE) infantil, 
primària, secundària   
Subvencions als centres 
docents: Ajuts a 
l'escolaritat   
Subvencions als centres 
docents per sortides 
programades dins PAE   
Projecte Cultura 
Emprenedora (primària)   
Descobrim Vilanova i la 
Geltrú (primària)   
Pla Local contra 
d'Absentisme Escolar   
Comissió de Garantia 
d'escolarització   
Fira Zona E (ensenyament 
postobligatori)   
Projecte Far (3r i 4rt ESO) adreçat a nois i noies de 3r i 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria 

(ESO) 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 curricular. 
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Programa Tastets (3r i 4rt 
ESO) per facilitar l'etapa de transició de l'àmbit educatiu a l'àmbit professional  
Joves per l'ocupació 
  Formació per Joves. 
Subvencions 
   
Subvencions adreçades a 
entitats, especialment 
AMPAs/AFAs    
Pati Obert Projecte iniciat l'any 2010, impulsat i coordinat per diferents regidories 

amb l'objectiu de posar a l'abast de la ciutadania els patis i les 
intal·lacions esportives exteriors d'algunes escoles. Actualment hi 
participen les escoles: Ginesta, Llebetx, Canigó, l'Arjau i Ítaca i es 
compta amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del Tacó, l'AMPA 
de l'escola Llebetx, l'AMPA de l'escola Canigó i l'Associació de Veïns 
del Barri de Mar i l'AMPA de l'escola Ítaca, respectivament, que 
s'encarreguen del bon funcionament i bon ús de les insatl·lacions. 
Amb la posada en marxa d'aquest programa es pretén: 
- Ampliar les zones de joc i esbarjo de la ciutat. 
- Impulsar la utilització dels patis i instal·lacions. 
- Disminuir els actes vandàlics, fruit de l'ús indiscriminat i inapropiat. 
- Aprofitar els espais i equipaments disponibles en horari no escolar. 
- Donar resposta a la demanda social d'espais lúdics, d'esbarjo i 
d'esport, aprofitant el temps en què aquests espais estan en desús. 

Aules Estudi a les 
biblioteques i 1 institut   
Projecte Matí OTL-Garraf  
(salut mental)  Orientació. 
Projecte TIMOL (diversitat 
funcional)  Orientació. 
Projecte Singulars   
PFI (programa formació i 
inserció) - PTT (pla 
transició treball)   
(formació joves) PFI 
adaptat   
Consell Municipal Escolar 
   
Escola i Conservatori 
Municipal de Música   
Escola Municipal d'Arts i 
Diseny   
Consell d'AFAs 
   

 PAL (Programa 
d’Animació a la Lectura)  

 
APS (Aprenentatge Servei 
Comunitari).  

 

 
 
 
 

Policia 
Local 

Detecció de risc / detecció 
de problemàtiques 
 

 

Educació Viària (PAE a 
infantil, primària, ESO i 
cicles formatius), MENA. 

 

 
Tallers: Violència 
masclista. 
 

Adreçat a alumnat dels IES 

 
Tallers: Bullying 
 
 

Adreçat a alumnat dels IES 
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Cultura 

Biblioteques- Programa 
Animació a la Lectura 

 

Biblioteques- Programa 
Animació a la Lectura als 
centres educatius  

 

Biblioteques- Clubs de 
lectura 

 

Biblioteques- Concurs 
Microrelats per joves 

 

Biblioteques- Descobreix 
la Biblioteca 

 

Projecte Menja llibres  
Apropa Cultura  
Teatre familiar (teatre 
principal) 

 

Música familiars (auditori)  
Centre d'Art Contemporani 
La Sala  

 

DCULT (Diari Cultural)  
Cultura Popular i  
tradicional (festa major, 
carnaval, Nadal i Reis, 
Tres Tombs)  

 

Bibliomercat  
                     

VNG 
Inclusió 

Observatori social   

                 

 
 
 
 

Salut 

Tallers en el Pla 
d'Activitats Educatives 
(PAE): educació 
alimentària 

 

Tallers en el PAE: rentat 
de dents (infantil i 
primària) 

 

Tallers PAE: Educació 
afectiva i sexual (primària, 
secundària, batxillerat) 

 

Tallers PAE: prevenció 
adiccions (secundària i 
batxillerat) 

 

Tallers PAE: prevenció 
accidents de trànsit 
(secundària)  

 

Promoció alimentació 
saludable a les escoles 

 

Tallers prevenció consum 
drogues 

 

            

 
 
 
 
 

Medi 
Ambient 

Programa d'Educació 
Ambiental  

 

Accions educatives entorn 
l'estalvi energètic 

 

Agenda 21 escolar  

Tallers a les escoles de la 
figura del socorrista. 

Tallers a les escoles de primària de la figura del socorrista. 

 Adaptació horària dels 
socorristes 

Adaptació horària dels socorristes a l’afluència dels infants i adolescents 
a les platges. 

 Tallers neteja de platges Tallers escolars a secundària de neteja de platges 
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Participació 

Xarxa d'equipaments 
cívics 

 

Defensora de la 
Ciutadania 

 

Pressupostos participatius 
 

 

Oficina d'Entitats i punt de 
voluntariat 

 

Projecte Vacances en Pau 
 

 

Reacciona 
 

 

Ciutats Defensores 
 

Adreçat als centres educatius de secundària. 

Agermanaments (Vila-real, 
Matanzas, Merignac)  

 

Gent Gran- Missives entre 
generacions/ Memòria del 
futur/  

 

ludoteca CC Sant Joan 
 

 

Banc del Temps 
 

 

 

 
 
 
 

Via Pública 

Parcs infantils a l'espai 
públic 

 

Camins escolars  

Skate Parc 
 

 

Cruyff Court 
 

 

Instal·lacions esportives a 
la via pública 

 

 

 
 
 
 
 

Promoció 
Econòmica 

Turisme familiar 
 

 

Mercats Municipals 
 

 

Fira de Novembre 
 

 

Fira Expo Nadó 
 

 

Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer 

 

Museu Romàntic Can 
Papiol 

 

Espai Far 
 

 

 

Neàpolis creació, innovació i 
tecnologia 

 

 

Urbanisme Projectes d'urbanització 
 

 

Plans de millora urbana 
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7. Conclusions 
 

 

Característiques de la població  

 

• La població de VNG té unes característiques demogràfiques i de creixement de la 

població molt similars a les de Catalunya. Hi ha una tendència a l’envelliment en la 

població, una disminució de la natalitat i més població depenent que en edat activa de 

treballar. 

 

• El creixement de la població es produeix quan hi ha un augment de nova població (creixement 

natural i saldo migratori positiu). El creixement natural a Vilanova i la Geltrú és negatiu (-

2,47%) i per tant, hi ha més defuncions que naixements i està per sota de la província de 

Barcelona (0,11%) i de Catalunya (0,08%). El creixement migratori a Vilanova i la Geltrú 

(5,32%) també està per sota de la mitjana de Catalunya (6,32%) i molt més per sota de la 

comarca del Garraf (10,47%). La taxa d’estrangeria global també és inferior (10,3%) en 

relació al Garraf, província de Barcelona i Catalunya. 

 
• La població infantil a Vilanova i la Geltrú el 2018 és del 15,24% (10.102). L’origen de la 

població infantil és en el 90% d’origen espanyol i en el 10%, d’origen estranger. Les 

zones de procedència majoritària, són: Àfrica del Nord, la Unió Europea i Amèrica del Sud. 

Les nacionalitats estrangeres més abundants, són: la marroquina (43%), la romanesa (18%), 

la xinesa (7,7%) i la francesa (4,7%).  

 
• La població infantil a cada barri és d’un 14% de mitjana. La distribució territorial de la 

població de 0 a 14 anys empadronada per barris es localitza majoritàriament als barris del 

Fondo Somella (21%), L’Armanyà (20%), Can Xicarró i el Taco (16,74%). En canvi, els barris 

on consta menys infants empadronats són: El Prat de Vilanova (6,37%), Can Marquès (9%), 

Masia Nova (10%) i la Plaça de la Sardana (11%). 

 

Estructura i composició familiar 

 

• El 2016 a Vilanova i la Geltrú un 3,2% (144) de les llars familiars estan reconegudes 

legalment com a nuclis monoparentals; a Catalunya aquesta xifra és del 2,2%. Aquest 

tipus de família ha augmentat un 1,9% en 5 anys (del 2012 al 2016).  
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• El 2018 a Vilanova i la Geltrú hi ha un 12% de menors que viuen amb una sola persona 

adulta i la mitjana de fill per adult és d’1,39. El nombre de nuclis monoparentals de 

Vilanova i la Geltrú és molt similar a Catalunya i Espanya (2017), que és d’un 10,9% de les 

llars catalanes i un 11,5% de les llars espanyoles. 

 
• En dades absolutes, els barris on consten més menors empadronats a Vilanova i la 

Geltrú és El Prat de Vilanova (17%), Les Casernes i Ribes Roges (15%) i les zones 

periurbanes (14%). En dades relatives, els barris en relació a la població global amb més 

menors en nuclis monoparentals són aquells que tenen més densitat de població: Sant Joan 

(2,54%), La Plaça de la Sardana i La Geltrú (2%) i el Barri de Mar (1,42%).  

 

• El 2016 a Vilanova i la Geltrú el 4,5% de les llars té títol de família nombrosa. En 5 anys 

el nombre de famílies nombroses augmenta un 2%. Els barris on hi ha més famílies 

nombroses empadronades en relació a la població total dels barris són el Tacó, amb un 29% 

(309) i l’Armanyà amb un 24% (409). 

 

 Infància en situació de risc 
 

• Vilanova compta amb diversos recursos per atendre la infància en situació de risc, ja sigui 

des del propi Ajuntament a través dels serveis socials bàsics, ja sigui a través de recursos 

especialitzats. Aquests recursos es valoren de manera positiva tot i que s’assenyala que són 

insuficients. Per exemple es destaca la manca de recursos específics per a infants i 

adolescents en alt risc social o desemparament, com ara: espais terapèutics específics 

per a infància maltractada, escoles de pares amb capacitats parentals mínimes, CRAE, 

pisos per a menors tutelats de 16 a 18 anys, espais per visites biològiques, cases 

d’infants, educar famílies als SSAP, etc. 

 
• Hi ha hagut un increment dels casos d’infants i adolescents en situació de risc i 

s’observa que les situacions de vulnerabilitat són poc visibles. Molts d’ells estan 

relacionats amb la crisi econòmica i s’identifiquen tendències a la cronificació d’aquestes 

situacions. Aquest increment està provocat en gran mesura per la pobresa econòmica i 

les mancances materials: habitatges ocupats, habitatges rellogats, pobresa energètica, atur, 

precarietat laboral, etc.  

 
• La cronificació de la pobresa afecta fins i tot a famílies on les persones en edat laboral 

treballen però els seus salaris no els permeten cobrir les necessitats bàsiques familiars en 

una evident pèrdua de la qualitat de vida. L’accés a la Renda Garantida és molt restrictiva, i 

això fa que poques famílies s’hi puguin acollir. 
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• L’accés a una vivenda digna és un problema clau. L’alt cost de l’habitatge fa que moltes 

famílies visquin en condicions d’infrahabitatge. A Vilanova i la Geltrú hi ha molt habitatge 

periurbà en condicions poc saludables, sense serveis públics i subministrament. Aquest fet 

es veu agreujat per la manca d’habitatge social per a famílies amb infants. 

 
• La detecció de les situacions de risc social en la infància i l’adolescència sovint es 

produeix tard, la qual cosa limita la capacitat de resposta. En moltes famílies 

desestructurades els infants estan desprotegits ja en el propi àmbit familiar, per manca 

d’habilitats parentals. Les famílies han canviat molt i cal invertir en programes de suport 

i recolzament per a elles. 

 
• Un fenomen relativament nou a què cal fer front és l’atenció als menors no acompanyats. 

És un col·lectiu molt vulnerable, amb una situació de desprotecció molt greu que 

planteja un gran repte per donar-los l’atenció i protecció que requereixen.  

 
• Un altre recurs específic que les entitats socials troben a faltar és la figura dels educadors i 

educadores de carrer.  

 
• S’observa un desconeixement generalitzat dels recursos i serveis que treballen amb els 

infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú, tant per part de la població com per part dels i 

les professionals. Això provoca una manca de coordinació i desaprofitament de sinèrgies 

entre els diversos recursos i serveis. Aquesta situació planteja en primer lloc, la necessitat 

de fer un recull dels recursos i serveis destinats a la infància i l’adolescència per facilitar 

el coneixement mutu i la difusió; i, en segon lloc, la necessitat de valorar quin model de 

treball col·laboratiu es vol impulsar definint uns objectius compartits i coordinant les 

actuacions. 

 

• El PLIA pot ser una bona eina de coneixement mutu i treball conjunt per coordinar 

estratègies i actuacions. Pot promoure la creació d’un Grup Motor amb els serveis més 

implicats i una Taula d’Infància per articular la participació i coordinació dels i les 

diferents professionals i agents implicats. 

 

Educació  

 

• El 2017 la població a Vilanova i la Geltrú en edat escolar (de 3 a 16 anys) és un 15% de 

la població. D’aquesta població en edat escolar obligatòria, un 83% és resident que estudia 

al municipi, un 6% és resident però estudia fora, i un 11% dels que estudien a Vilanova i la 

Geltrú no són residents. 
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• El 2015 la taxa d’escolarització als 17 anys és del 82%, xifra molt similar a Catalunya 

(84%). 

 

• Vilanova compta amb una bona oferta educativa, tot i que hi ha famílies que assenyalen 

que cal més oferta de places d’escola pública i concertada laica, així com la necessitat 

de més projectes d’escola lliure o amb projectes innovadors. També en menor mesura 

s’indica la necessitat de més oferta de llengua anglesa a les aules i millor atenció de les 

necessitats educatives especials.  

 

• Els ajuts que es donen a l’escolarització i les beques de menjador són insuficients per 

les necessitats de moltes famílies i, a més a més, aquests ajuts es reben una vegada s’ha 

iniciat el curs, la qual cosa genera dificultats en la planificació de les escoles o de les 

AFA que han d’avançar els diners per pagar els àpats d’aquest alumnat.  

 

• L’oferta de places d’escola bressol públiques de Vilanova i la Geltrú cobreix la 

demanda existent però el cost continua sent molt elevat per algunes famílies, i això fa 

que moltes optin per cuidar els fills i filles a casa fins a l’edat d’escolarització. Les famílies 

que han optat per no escolaritzar els seus infants fins a l’edat de 6 anys han cercat altres 

serveis de suport com ara: centres de suport o espais familiars, ludoteques o grups de criança 

i el suport de familiars. La majoria de les persones enquestades no coneixen els espais 

familiars. 

 

• Les escoles bressol públiques tenen poca flexibilitat horària, fet que dificulta l’adaptació 

a les necessitats i voluntats de les famílies. 

 
• En una aula de qualsevol centre educatiu hi ha alumnes amb una gran diversitat de nivells 

d’aprenentatge i això fa que, amb els pocs recursos existents, no es pugui atendre 

correctament aquesta diversitat. Els EAP no tenen prou recursos per atendre la diversitat 

de situacions de l’alumnat, i això provoca que hi hagi molts infants amb situació 

socioeconòmica desafavorida que estan sense dictamen.  

 
• Tot i que l’OME fa un repartiment de l’alumnat, s’assenyala que hi ha una alta concentració 

en determinades escoles de nens i nenes de famílies desestructurades, amb 

necessitats socioeconòmiques o amb poques capacitats parentals. Això dificulta molt 

donar una bona atenció a aquests infants i adolescents i les seves famílies. 
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• Existeix molt bona voluntat del professorat i els monitors i monitores per facilitar la 

inclusió de tots els infants i adolescents, però calen recursos i formació específica per 

atendre la diversitat. Es valora de manera positiva que, des de l’Ajuntament i a través de les 

AFA, es comencen a donar ajudes a les escoles per a poder contractar monitoratge de 

suport per a la inclusió d’infants amb diversitat funcional en les activitats extraescolars. 

 

• Hi ha hagut un augment de recursos destinats a la salut mental i emocional a través del 

PAE. És molt important facilitar més suport en gestió emocional a infants, famílies i 

professionals perquè tinguin les eines necessàries. 

 
• Hi ha una nova obertura i consciència social que dona molta importància a 

l’acompanyament emocional. 

 
• Cal més acompanyament en temes com el racisme, la desigualtat, la resolució de 

conflictes i la prevenció de l’assetjament. Aquest suport és necessari no només a les 

escoles sinó en el conjunt de la comunitat.  

 

• Vilanova i la Geltrú compta amb una àmplia oferta d’activitats complementàries que es 

desenvolupen en horari extraescolar. Aquestes activitats són: esportives, artístiques, 

d’idiomes, etc. La majoria dels agents consultats valoren que l’oferta és suficient, però com a 

aspectes de millora s’indiquen: 

- El preu, atès que bona part de l’oferta és privada i no tothom hi pot accedir.  

- La necessitat d’una informació més transversal i centralitzada de les activitats que 

ofereixen els diferents centres. 

- La manca de places en l’oferta pública, com ara a l’escola de música. 

- Activitats per a adolescents (fotografia, teatre, cinema, arts plàstiques, etc.). 

- Activitats conjuntes amb mares, pares i fills i filles. 

- Activitats per infants de 3 a 6 anys. 

- Activitats adreçades a nens i nenes i joves amb discapacitat. 

- Activitats esportives d’esports minoritaris, no competitives. 

- Activitats a l’aire lliure i aquàtiques. 

 

• El pas de l’educació primària a la secundària és un canvi important, tant per l’edat dels 

infants com pel canvi de centre, el canvi de professorat o el mètode d’ensenyament. Per això 

es valora que caldria treballar més i millor el traspàs dels expedients i la realitat de 

l’alumnat d’un centre a un altre. Cal potenciar la comunicació entre les escoles i els instituts, 

i facilitar un major acompanyament a la secundària.  
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• S’assenyala la necessitat d’oferir un ventall d’alternatives al jovent que no vol acabar 

l’ESO ja que hi ha un problema greu de desmotivació en un segment important de la 

població de secundària que no vol/pot acabar els estudis. Les eines existents per reduir 

l’absentisme escolar no funcionen, especialment a la secundària, però també a la primària 

se’n comencen a donar alguns casos. 

 

• Preocupa l’augment dels problemes de convivència entre els i les adolescents, tensions 

culturals que a l’educació primària sembla que no existeixen però en canvi afloren a la 

secundària. 

 

• Es fa necessari treballar les responsabilitats parentals de les famílies tenint molt present 

que hi ha una gran diversitat de models familiars que cal conèixer i als quals cal adaptar-

se. L’objectiu final és apoderar les famílies perquè participin activament de la criança dels 

seus infants, però per això calen recursos d’acompanyament. Les famílies tenen moltes 

dificultats per conciliar la seva agenda laboral, familiar i personal, i la criança i l’educació dels 

menors és un element de dificultat de gestió més.  

 
• Tot i que s’organitzen tallers i activitats, costa molt arribar a les famílies que més ho 

necessiten, per la qual cosa caldria replantejar les estratègies per fer-ho. 

 

• Es detecta una manca d’hàbits de lectura ja des de l’educació primària, tot i existir el 

Pla de Promoció de la Lectura, al qual els centres educatius s’adhereixin perquè això facilita 

la formació del professorat en aquest àmbit. 

 

Salut  

 

• Necessitat de millorar els hàbits alimentaris de la població infantil i adolescent. Això 

afecta a totes les franges d’edat, des de la petita infància a l’adolescència, i es manifesta amb 

l’excés de consum de carn, sucre o greixos. Caldria conscienciar les famílies sobre la 

importància de l’alimentació infantil. La manca de menjadors en la ESO contribueix  

a que els i les adolescents estiguin més exposats a uns hàbits alimentaris menys 

saludables.  

 

• Augmenta l’ús i consum de les TIC en infants i joves, i això genera l’aparició de noves 

addiccions. No hi ha un consum responsable de les pantalles ni entre els infants i 

adolescents ni les seves famílies. Hi ha una indefensió de les persones adolescents 

davant les xarxes, internet, etc. I es detecta un augment d’addiccions a les pantalles, 

fins i tot en edats molt primerenques. 
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• El consum de substàncies tòxiques es produeix en edats més primerenques, i nens i 

nenes de 13 i 14 anys ja consumeixen cànnabis, cocaïna, etc. En general els i les adolescents 

tenen poca percepció del risc amb el consum de tòxics i es normalitzen les addiccions. 

Això planteja la necessitat de revisar els missatges amb relació a la prevenció del 

consum perquè les activitats preventives actualment no són atractives ni efectives. 

  

• Cal treballar els temes de relacions afectivo - sexuals entre la població jove perquè es 

percep un cert deteriorament en aquest àmbit. Es fa poca feina i massa tard amb relació a la 

perspectiva de gènere, l’homofòbia i la lgtbiqfòbia. també s’apunta que han augmentat les 

malalties de transmissió sexual entre el jovent per l’augment de les relacions sexuals 

prematures. 

 

• Pel que fa a la població atesa en salut mental ambulatòria, en el període 2016 - 2017 

s’atenen un total de 3.718 persones a Vilanova i la Geltrú, de les quals un 62,5% són adults 

i el 37,4% són menors d’edat.  

 

• El 2017, del total de menors atesos de Vilanova i la Geltrú (1.391) al CSMIJ un 73% té de 0 

a 14 anys i un 26% té de 15 a 19 anys. Pel que fa el sexe, s’atenen més nois que noies. 

Un 66,7% són nois i un 33,2% són noies. La mitjana d’edat dels pacients atesos és de 10,5 

anys. 

 

• Els trastorns mentals més habituals són: un 29% aquells casos diagnosticats en la 

lactància, infància o adolescència, un 27% són trastorns per dèficit d’atenció, conducta i 

comportament perjudicial; un 14,7% són trastorns d’adaptació; un 13,5% trastorns d’ansietat, 

un 5% retards del desenvolupament i un 3,7% trastorns de l’estat d’ànim. 

 

• Necessitat de formar el professorat dels centres d’ensenyament per tractar el benestar 

emocional dels infants i adolescents i els temes vinculats a la salut mental. 

 

• És important el treball amb les famílies entorn tots els temes d’hàbits saludables 

(alimentació, sexualitat, consum de tòxics, ús de les pantalles...). A les famílies consultades 

els preocupa la salut i l’educació emocional dels infants, la seguretat a l’espai públic, les 

relacions entre iguals, la salut sexual i afectiva, i la contaminació. 

 

Entorn 
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• Actualment hi ha una major sensibilitat i consciència amb relació als temes ambientals i 

a la mobilitat sostenible. La contaminació al voltant dels centres educatius és un tema que 

preocupa. Cal replantejar la mobilitat al municipi i reduir l’ús del vehicle privat 

contaminant, en especial en els accessos als centres escolars. Es fonamental implicar els 

centres educatius, per exemple, amb la flexibilització de l’hora d’entrada de l’alumnat. 

 

• Els camins escolars són una bona iniciativa per promoure que l’alumnat vagi i torni 

caminant o en vehicl sense motor als centres educatius. El concepte encara té més 

recorregut i potencial en la mesura que actualment hi ha un activisme creixent a Vilanova i 

la Geltrú amb relació a aquest tema. No obstant, els camins escolars actualment tenen 

mancances importants de seguretat. Cal acabar de pacificar alguns carrers. 

 

• La xarxa de carrils bicicleta de Vilanova i la Geltrú no acaba de connectar els diferents 

itineraris existents, i a més, alguns trams de carril bici no estan en bon estat i caldria millorar-

los. Cal donar-los continuïtat i fer més segurs els accessos a les escoles. També falten 

aparcaments de bicicletes, en especial en equipaments o llocs estratègics. 

 

Participació i convivència 

 

• Els millors canals per fer arribar la informació a les famílies són: 

- Vehicular la informació a través de les escoles, per exemple, a través de les AFA o 

fulls de paper a les motxilles dels infants. 

- Els correus electrònics directes, per exemple, afegint-los a determinades llistes de 

subscripció d’informacions.  

- Les xarxes socials, principalment WhatsApp, seguit d’Instagram, Twitter i Facebook. 

- En menor mesura a través de la informació de la web de l’Ajuntament o en panells 

informatius a Centres Cívics. 

 

• Els canals que utilitzen principalment els i les adolescents per informar-se són els amics 

i amigues (60%), les xarxes socials (52,6%), els pares i mares (42,2%) i l’escola (33%). 

 

• Els joves que participen poc o gens ho atribueixen principalment a que les activitats 

que es fan són avorrides o no els agraden (40,6%), a la mala difusió que se’n fa (40%), 

o a que falten activitats per a joves (21,9%) i, en menor mesura, als horaris (6,3%) i al preu 

(5,2%). 
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• És fonamental potenciar la participació dels infants i el jovent en la vida de la ciutat 

preguntant-los com voldrien que fossin les coses, i tenint en compte la seva opinió perquè es 

facin seva la ciutat. S’assenyala que el PAE (Pla d’Acció Educativa) o els pressupostos 

participatius seria un bon projecte on impulsar accions participatives concretes a la ESO i el 

Batxillerat. 

 

• El 64,3% dels joves de 12 a 18 anys enquestats creuen que l’Ajuntament no posa 

facilitats per recollir la seva opinió, mentre que 35,7% considera que sí que ho fa. Per 

millorar-ho, proposen majoritàriament fer enquestes i preguntar-los més sovint i, en menor 

mesura, fer reunions als centres educatius o organitzant grups de joves als Centres Cívics. 

  

• Vilanova i la Geltrú té un teixit associatiu ric i divers però s’apunta que les entitats són 

molt “tancades” i és difícil integrar-s’hi si no es forma part del seu entorn més pròxim. 

 

• La manca de recursos precaritza la feina de les entitats i això és tradueix en una pèrdua 

de qualitat en l’atenció als infants. Les entitats necessiten més cobertura i suport en tots 

els aspectes legals: assegurances, temes fiscals, laborals, etc. Sovint hi ha massa dificultats 

burocràtiques per tramitar alguns permisos amb l’Ajuntament i això dificulta l’organització 

d’activitats per part del teixit associatiu de la ciutat. 

 

• El 70% dels joves enquestats no participa en cap entitat i els que sí que ho fan, 

majoritàriament ho fan a esplais. Els que no participen en cap entitat assenyalen com a 

principals motius la manca de temps (32,4%), la manca d’interès (28,4%) i el 

desconeixement de les entitats (27,5%). 

 

• El tancament dels centres educatius a les 17.00 provoca una pèrdua d’un gran 

potencial comunitari d’aquestes instal·lacions. Abans estaven oberts de 17.00 a 19.00 

després de la jornada lectiva i això facilitava que molts infants i les seves famílies es 

quedessin al centre.  
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Cultura 

 

• Vilanova i la Geltrú té una gran riquesa de patrimoni cultural material i immaterial, i els 

infants i els i les adolescents hi participen molt activament. Hi ha un bona resposta per part 

de les famílies a les activitats que s’organitzen. 

 

• Es troba a faltar una oferta de cinema no comercial i en ocasions els programes 

d’activitats visuals, escèniques i de música tenen un cost econòmic que no totes les 

famílies poden assumir. Per això es valoren iniciatives com el programa “Apropa Cultura”. 

 

• Existeix una dificultat reconeguda per atraure o saber arribar al públic adolescent des 

de l’àmbit de la cultura. Per això s’apunta que cal buscar millors canals per fer arribar la 

informació i l’oferta cultural als i les adolescents i fer propostes més atractives. 

 

Lleure 

 

• Es valoren positivament les activitats dirigides a infància i famílies però la sensació és 

que la franja adolescent no està tan ben coberta. Es troba a faltar un espai per a 

adolescents, especialment, si es té en compte que molts acaben l’institut a les 14.00, de 

manera que després tenen moltes hores lliures.  

 

• Vilanova i la Geltrú té un dèficit important en infraestructures a l’aire lliure per al lleure 

i l’oci infantil i juvenil. Hi ha pocs parcs i places, i els pocs que hi ha estan mal distribuïts 

(queden algunes zones, com el centre, sense parcs infantils) i en mal estat. A més, s’apunta 

que els parcs infantils que hi ha tenen un mobiliari antic i alguns no tenen ombra, fet que a 

l’estiu els fa impracticables. Cal millorar el manteniment i incorporar criteris de disseny 

inclusiu dels parcs i zones de joc infantils de Vilanova i la Geltrú. 

 
• Cal treballar per l’accés de tots els infants que ho vulguin a les activitats de lleure que 

s’organitzen a Vilanova i la Geltrú. Les subvencions municipals ja incorporen clàusules 

perquè les entitats que organitzen activitats facilitin l’accés als infants de famílies amb pocs 

recursos, i el mateix es fa amb les activitats que organitza directament l’Ajuntament. 

Actualment, es dona suport per als casals d’estiu o per activitats esportives durant tot 

l’any, però fora bo estendre aquest suport a la resta de les activitats extraescolars que es 

realitzen durant tot l’any. 
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• També fan falta formacions en l’àmbit d’educació especial pels monitors de lleure i 

esportius. Els monitors i les monitores han de treballar amb infants amb NEE, joves de 

centres oberts, etc., i sovint els manquen recursos i eines per gestionar determinades 

situacions. També calen suports professionals específics per atendre persones amb 

necessitats educatives especials que estan a les entitats. 

 
• Les famílies amb infants menors de 12 anys consultades assenyalen majoritàriament que 

l’oferta de lleure per a infants és suficient o adequada. Les principals coses que hi troben 

a faltar són:  

- Més varietat d’opcions de lleure, en especial els caps de setmana. 

- Grups de lleure, i més esplais i oferta d’escoltisme. 

- Més activitats pensades per fer en família. 

- Que les activitats siguin més econòmiques per facilitar-hi l’accés de tothom. 

- Més informació de les activitats. 

- Activitats musicals. 

- Oferta de cinema, teatre, circ, titelles... 

- Disponibilitat d’espais esportius d’accés lliure. 

 

Esport 

 

• Les noies practiquen menys esport que els nois i per això s’apunta que caldria promocionar 

la pràctica esportiva femenina. Es detecta que aquest fet diferencial entre nois i noies es 

produeix especialment en l’adolescència, i encara es veu més agreujat entre noies de 

determinades cultures, com les d’origen magrebí. 

 

• També s’assenyala que manquen instal·lacions esportives d’accés lliure, tant pel que fa 

a equipament esportiu a l’espai públic, com pel que fa a equipaments esportius que 

estan saturats amb l’activitat federada. 

 

• Finalment, s’apunta que en totes les activitats que es facin a Vilanova i la Geltrú caldria tenir 

en compte els nois i noies amb diversitat funcional. Manquen suports i recursos per 

adequar i adaptar les activitats i que les persones amb diversitat funcional puguin fer 

l’activitat amb grups de la seva mateixa edat. 
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8. Participants  
 

- 18 professionals de referència de diferents serveis de l’ajuntament:   

o Pere Batlle, Servei d’Espai Públic i Mobilitat; 

o Sílvia Ruiz, Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran; 

o M. José Ruiz; Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran; 

o Carme Feliu, Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran; 

o Núria Escuer, Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran; 

o Núria Cortada, Àrea de Polítiques de Ciutadania; 

o Cristina Martí, VNG Inclusió; 

o Sandra Ibars, Servei de Cultura; 

o Eva Fuster, Servei de Convivència i Equitat; 

o Dionís Ginés,  Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana; 

o Núria Parés, Servei de Coordinació i Seguiment  Integral; 

o Neus Pijoan, Servei de Salut Pública i Medi Ambient; 

o Mercè Jacas, Servei de Salut 

o Núria Ramon, Servei d’Acció Social; 

o Núria Fonoll, Servei d’Educació; 

o Elvira Targa, Servei d’Infància i Joventut; 

o Nuri Illa, Servei d’Infància i Joventut; 

o Ruth Abizanda, Servei d’Infància i Joventut. 

S’excusen: 

o Mònica Coll, Servei d’Esports; 

o Joan Carles Lluch, Neàpolis; 

o Carme Dastis, Servei de Promoció Econòmica. 

 

- 25 professionals i agents externs a l’ajuntament vinculats a la infància i adolescència. 

o Marta Vidal, FUNDACIÓ DIAGRAMA 

o Juan Iranzo, FUNDACIÓ DIAGRAMA 

o Maria Ballesteros, FUNDACIÓ DIAGRAMA 

o Carles Renyer, XARXA DE CENTRES OBERTS VILANOVA. ACTUA SCCL 

o Toni Gordillo, ACTUA SCCL 

o Maria Dolors Ventosa, ESCOLA ÍTACA 

o Oriol Hems, ESCOLA EL CIM 

o Cristian Carandell, ESCOLA L'ARJAU 

o Enric Castro, EAIA 

o Lilian Dehont, CSMIJ 
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o Mercè Verdura, EAIA GARRAF 

o Oriol Huguet, CAP BAIX A MAR (AISSA) 

o Xènia Solichero, ESCOLA GINESTA 

o Yolanda Guasch, GRUP ATRA. ACTUA JOVE (SALUT MENTAL) 

o Mercè Raja, COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA 

o Sònia Fraguas, CREU ROJA 

o Jordi Fernandez, ICS GARRAF PEDIATRIA 

o Olga Belmonte, ESCOLA LLEBETX 

o Patrícia Gasulla, INSTITUT BAIX A MAR 

o Raquel Avilés, CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU 

o Clara Riera, CENTRE MONTESSORI GELTRÚ 

o Cristina Garduño, CENTRE MONTESSORI GELTRÚ 

o Alicia Medina, CDIAP GARRAF 

o Antònia Saumell, LA BALDUFA. ESPAI MUNICIPAL 

o Alice Picelli, FUNDACIÓ AGI 

 

- Consell d’AFA on va participar representants de 6 escoles: 

o Ampa el Cim 

o Ampa Sant Jordi 

o Afa Volerany 

o Afa Llebetx 

o Afa l'Arjau 

o Afa Escola el Margalló 

o Plataforma Camins 

 

- Representants d’11 entitats del municipi on van participar: 

o Associació la causa dels nenes i dels adolescents 

o Carisma 

o Centre d’esplai Drac màgic 

o Centre d'esplai la Geltrú 

o Plataforma ciutadana per l'escola inclusiva 

o Colla castellers bordegassos de Vilanova 

o Club handbol Vilanova i la Geltrú 

o Club atletisme Atletesung 

o Associació Elna 

o Associació joventut barri de mar 

o Cineclub sala 1 (petit) 
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- Sessions de treball amb alumnes de 5è i 6è de diverses escoles de Vilanova i la Geltrú. En 

total han participat 425 alumnes. 

 

- Sessió de treball en el marc del projecte Antenes amb delegades i delegats de 1r-4r ESO i 

batxillerats. Van participar un total de 98 joves. 

 
- Enquestes on line per tal d’arribar a la ciutadania no associada, adreçada a famílies amb 

infants menors de 12 anys que va ser contestada per 470 famílies que corresponen a un total 

de 737 infants. A l’enquesta hi ha representació de famílies de tots els barris, si bé la major 

part de les persones que hi han participat viuen al centre i Sant Joan. El 74,7 % de les famílies 

que han respost l’enquesta tenen els seus fills escolaritzats en centres públics, i el 25,3% ho 

fan en centres concertats. 

 
Barri de residència de les famílies participants a l’enquesta 

Barri N % 
Barri de Mar 43 9,1% 
Can Marquès 7 1,5% 
Casernes 23 4,89% 
Centre Vila 71 15,1% 
La Collada-Sis Camins 26 5,53% 
Fondo Somella 7 1,49% 
La Geltrú 48 10,2% 
Masia Nova 4 0,85% 
Molí de Vent 24 5,1% 
Nucli Antic 26 5,53% 
Plaça de la Sardana 13 2,76% 
Prat de Vilanova 0 0% 
Ribes Roges 23 4,89€ 
Sant Joan 72 15,32% 
Tacó 5 1,06 % 
Santa Maria 4 0,85% 
L' Aragai 8 1,70% 
L'Armanyà 8 1,70% 
Altres zones de Vilanova 29 6,17% 
No ho se 4 0,85% 
No vivim a Vilanova 22 4,68% 

Elaboració pròpia. Enquesta a les famílies amb infants menors de 12 anys. 

 
- Enquestes on line adreçada a adolescents de 12 anys a 17 anys. La van respondre un total 

de 137 joves, 78 noies (el 56,9%) i 59 nois (el 43,1%), amb representació de diverses franges 

d’edat i residents en tots els barris, però la majoria del Centre Vila i de Sant Joan. 
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Edat del jovent participant a l’enquesta 

Edat N % 

12  anys 16 11,7 

13  anys 26 19 

14  anys 29 21,2 

15  anys 48 35 

16  anys 12 8,8 

17 anys 6 4,4 
Elaboració pròpia. Enquesta a adolescents de 12 a 17 anys. 
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9. Fonts consultades 
 

 

• IDESCAT. 

• Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

• Memòries i dades sectorials facilitades per l’Ajuntament: 

o Padró continu d’habitants. 

o Vilanova Inclusió. 

o Memòria Serveis Socials 2018. 

o Diagnòstic PLIA 2014 

o Pla d’Acció PLIA 2014-2018. 

• Diagnòstic de Salut de Vilanova i la Geltrú 2018. 

• Enquesta de salut DIBA a alumnes d’ESO. 
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