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1. INTRODUCCIÓ. FEM CIUTAT 

 

 
 
 

Vilanova i la Geltrú és i ha estat una ciutat oberta i acollidora, i en els darrers 
anys, com la majoria de les poblacions del nostre país, ha experimentat una forta 
transformació que l’ha dut a un ràpid creixement urbanístic i poblacional, la qual 
cosa ha evidenciat la necessitat d’articular mecanismes que afavoreixin la relació i 
la cohesió entre tots els seus habitants. 
 
Parlar de ciutat és parlar d’alguna cosa més que la suma de carrers i places; és 
l’expressió de la voluntat de les persones que hi viuen de formar part de la 
comunitat. Parlar de ciutat és parlar de convivència, de diversitat, de civisme, és a 
dir, de persones que comparteixen un mateix espai i s’hi relacionen. 
 
A Vilanova i la Geltrú existeix una voluntat compartida, no només per les diferents 
administracions, sinó pel seu teixit social i per la majoria de la seva població: la de  
millorar l’equitat i la cohesió social. Potser l’únic mètode reconegut que pot 
construir de manera innovadora un futur comú consisteix en establir corrents de 
diàleg mutu. Ens cal, doncs, treballar per promoure una cultura del diàleg que ens 
permeti crear una sèrie de valors comuns que ultrapassin la diversitat. I sembla 
clar que no hi ha possibilitat d’una ciutat convivencial i sostenible sense espais, 
comportaments i valors compartits. 
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En aquests moments, la delicada situació que ens envolta demana, cada cop més, 
que els programes de gestió de la convivència posin en joc diferents i innovadors 
mecanismes per tal de contribuir a la sensibilització de la població, davant la 
creixent necessitat de preservar l’espai públic com a lloc de convivència de 
qualitat. És per aquest motiu que ens cal vetllar pel manteniment de les bones 
pràctiques de convivència ciutadana. Aquelles que ens aporten sentiments de 
seguretat i de benestar social. I de ben segur que no calen grans projectes. Les 
bones pràctiques quotidianes de moltes ciutadanes i ciutadans, les accions 
impulsades pel teixit associatiu o per la pròpia administració constitueixen agents 
multiplicadors i creadors d’espais comuns de convivència. També en aquest 
sentit, el respecte i la confiança són valors que ens han d’acompanyar  sempre en 
aquest viatge. 
 
Cal doncs promoure la col·laboració activa de tots els vilanovins i les vilanovines, 
de naixement i d’adopció, cap a l’objectiu d’enriquir al màxim el projecte de 
convivència que és una ciutat, potenciant el dret a desenvolupar la pròpia vida en 
llibertat i el dret de fer-ho en el marc d’un projecte col·lectiu i compartit en el que 
tota la població tingui l’oportunitat d’assolir unes condicions dignes de vida i de 
desenvolupament personal i col·lectiu.  
 
 
2. UNA APOSTA DECIDIDA PER LA CONVIVÈNCIA 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la ferma voluntat d’anar promovent accions 
que tinguin com a objectiu comú reforçar els valors de ciutat, a partir del respecte 
als drets i deures per a tothom, la defensa dels beneficis de la diversitat, el dret a 
la diferència i la lluita contra les desigualtats. I tot amb un objectiu comú: la 
convivència.  

 
És en aquest sentit que tant el document del Pla de Mandat 2007-2011 com el Pla 
per a la Convivència aprovat l’any 2007, recullen en els seus eixos estratègics tots 
aquests aspectes:  

 
• Igualtat d’oportunitats i lluita contra la discriminació 
• Adaptació i millora dels serveis públics a la ciutat 
• Espai públic i cohesió social 
• Acollida de la població nouvinguda 

 
I és també per tot això que amb l’inici d’aquesta legislatura es va crear una unitat 
específica que té com a objectiu treballar de forma transversal, generant nous 
projectes i impregnant més encara tota l’acció municipal amb l’esperit de servei i 
de resposta davant els nous reptes de la vida ciutadana. 
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Treballar en la construcció d’aquest espai comú és un projecte de llarg recorregut 
que s’ha iniciat amb voluntat de cercar les màximes complicitats entre tots els 
sectors de la població. 

Vilanova i la Geltrú esdevé, dia a dia, un marc immillorable d’interrelació, on 
s’expressa el pluralisme i on conviuen diferents models culturals, valors, normes i 
formes de relacionar-se entre persones i col·lectius. I és a partir d’aquí que es 
dissenyen i s’estructuren programes i projectes des de tots els àmbits municipals, 
encaminats no només a donar resposta a les noves i creixents necessitats sinó 
també a la prevenció, la sensibilització o la difusió dels valors que han de fer 
d’aquesta ciutat, un espai per viure i conviure. 

A l’hora de dissenyar aquests projectes, des de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú s’ha apostat per desenvolupar petites accions, amb objectius més propers i 
tangibles i potser menys ambiciosos i utòpics, que facin d’elements multiplicadors 
arreu de la ciutat. Fem doncs un breu repàs a algunes de les actuacions que 
s’estan duent a terme en aquest sentit.  

 
 

3. LA SENSIBILITZACIÓ: EN CLAU DE FUTUR 
 

Tot i que la diversitat de la ciutat és una riquesa que cal valorar i preservar, 
aquesta realitat propicia el desconeixement, i sovint la desconfiança i la manca de 
relació entre les persones i, per tant, fa recomanable el disseny de programes 
preventius al voltant de la diversitat i la convivència que contemplin accions de 
sensibilització i formació que tenen entre d’altres objectius:  

• Evidenciar la necessitat de ser partícips i contribuir a fer possible una ciutat 
per a tothom, on tinguin cabuda diversitat d’interessos, d’estils de vida, de 
maneres de fer...  

• Afavorir la relació i l'intercanvi entre les persones.  
• Reflexionar sobre la incidència dels prejudicis en les relacions, la diversitat i la 

discriminació.  
• Promoure l’ús del català, com a llengua de relació i cohesió social. 
• Formar en la mediació, com a eina de resolució de conflictes. 
• Desenvolupar l'interès al voltant de les cultures del món, especialment les que 

 s’incorporen a la ciutat. 
• Evidenciar la diversitat de religions i d’opcions personals davant d’aquestes. 
• Apropar la realitat dels moviments migratoris a la ciutadania. 

Els instruments bàsics per al treball de sensibilització que s’estan utilitzant són els 
tallers, les exposicions i les campanyes de divulgació que s’ofereixen des dels  
diferents serveis municipals en coordinació amb diversos agents socials (escoles, 
entitats...) i dutes a terme prioritàriament en equipaments públics: escoles, xarxa 
de centres cívics, biblioteques... 
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3.1.Tallers 
 
En el marc general de tallers d’activitats diverses, que en si mateixes afavoreixen i 
promouen la convivència i que es duen a terme en diferents equipaments 
municipals, cal destacar dues modalitats per la seva especificitat: 
- Tallers en el marc escolar  
- Tallers de relació 
 
Tallers en el marc escolar 
Conscients de la rellevància dels centres educatius en la construcció de la 
convivència, en tant que són eixos vertebradors i espais bàsics per a la cohesió 
social, moltes de les propostes didàctiques de sensibilització s’adrecen a 
l’alumnat tant de primària com de secundària.  
 
En aquest sentit, l’oferta municipal està agrupada dins el marc del Programa 
d’Animació Educativa (PAE) que conté un gran ventall d’activitats i que 
s’estructura en dues publicacions, una per a l’educació primària i un altre per a la 
secundària. En ambdós casos, s’estableixen àrees o àmbits temàtics: arts 
escèniques, coneixement de la ciutat, consum, esport, educació ambiental, 
patrimoni, oferta museística, salut, ciutadania i convivència... 
 

 
 

Els objectius d’aquest programa són, bàsicament, oferir al professorat un recull 
d’activitats que esdevenen un suport a la seva tasca pedagògica, adequades al 
nivell de l’alumnat, atenent a la diversitat de grups i oferint informació 
complementària als continguts curriculars. A la vegada, vol donar a l’alumnat una 
visió més àmplia d’allò que han aprés o que se’ls ha explicat a classe, i apropar i 
donar a conèixer a l’alumnat el seu entorn més immediat. 
 
Des del curs 2005 / 2006 existeix un àmbit específic al voltant de la convivència, 
que en el cas de primària s’anomena Convivència, relacions, diversitat... pau i en 
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el cas de secundària Ciutadania i Convivència. Per aquest curs 2008-09, en 
aquest àmbit s’han ofert un total de 41 propostes, 15 per a primària i 26 per a 
secundària. 
En el cas de secundària, dins l'àmbit de Convivència i Ciutadania es poden trobar, 
entre d'altres, tallers al voltant de tres temàtiques: 
 
• Sensibilització sobre la diversitat i la discriminació en les relacions entre les 

persones 
- Vols saber com sóc? 
- Per què em tractes així? Què saps de mi? 

 
• Coneixement d’altres realitats més llunyanes 

- El món a través de les persones I. Estampes socioculturals de l’Àfrica 
Subsahariana. El cas de Guinea Equatorial. Aquest taller s’ha realitzat  
amb la col·laboració de l’Associació Cultural Afrobantú 

- El món a través de les persones II. Les diferents realitats del cono sud 
americà: Xile, Argentina i Uruguai. Aquest taller s’ha realitzat amb la 
col·laboració de l’Associació Candombe. 

- Sent el Magrib. Activitat realitzada a través de l’associació Jarit 
 

• Mediació 
- Gestió alternativa de conflictes 
- Formació per equips d’alumnat mediador 
 

 
         Imatge del taller de formació per equips d’alumnat mediador 

 
A tall d’exemple, prop de 2.000 alumnes de secundària provinents de 8 centres 
diferents han participat en aquests 7 tallers durant el curs 2008 - 2009. 

En els darrers anys, fruit de la bona acollida i del treball en xarxa amb entitats, el 
conjunt de propostes al voltant de la convivència s’ha anat ampliant. En concret,  
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de 13 propostes en l’apartat de Convivència i Ciutadania del menú d’activitats per  
a la secundària del curs 2005/2006, es va passar a 14 el curs 2006/2007, a 17 el 
curs 2007 / 2008 i enguany s’ha arribat a 26 activitats diferents.  
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Increment de l’oferta de tallers adreçats a l’alumnat de secundària en els darrers quatre anys 

Per al proper curs escolar 2009 / 2010 està previst continuar ampliant l’oferta, 
entre d’altres, amb els tallers següents:  

• En què creiem? Taller de sensibilització al voltant de la llibertat de consciència 
i el pluralisme religiós 

• I jo què hi puc fer? Taller de sensibilització al voltant del civisme i la 
convivència. 

• El món a través de les persones III: Apropa’t al Magrib (Marroc, Algèria, 
Tunísia, Líbia, Sàhara occidental i Mauritania) En col·laboració amb 
l’associació cultural islàmica de Vilanova i la Geltrú. 

• La riquesa de les llengües, aprenem a viure en català. Taller de sensibilització 
al voltant de la diversitat lingüística i l’ús social del català. 

Tallers de relació 
Més enllà del marc escolar també s’ha iniciat alguna proposta en col·laboració 
amb diferents serveis municipals per tal de donar resposta a la necessitat i al 
desig de relació entre ciutadania, sense cercar cap activitat concreta (formativa, 
lúdica...) com a eix vertebrador. Són tallers que tenen com a objectiu i 
metodologia única la relació. En aquest sentit s’han dut a terme dues edicions del 
taller Dona, Identitat i Diversitat i es vol continuar donant-li continuïtat alhora 
que es volen promoure  espais de trobada i interrelació entre totes les persones 
que participin en les diferents edicions. 
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2a edició del taller DONA, IDENTITAT I DIVERSITAT 

Aquest taller, fruit de la coordinació de tres serveis municipals (Projecte 
d'Intervenció Integral del Nucli Antic, Equitat i Convivència) propicia 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 en el món, altres vides, altres possibilitats...  

La durada d’aquests tallers és de vuit sessions de dues hores setmanals i la seva 
inscripció és gratuïta. Una mostra de la veritable diversitat d’aquests tallers es fa 
palès en les característiques de les 26 dones que hi han participat en aquestes 
dues edicions: dones amb un ventall d’edats que va des dels 21 anys,la més jove, 
als 76 anys,la més gran, i amb un ventall d’orígens encara més divers (Catalunya, 
Andalusia, Canàries, Extremadura, Euskadi, Marroc, Guinea, Perú, Argentina o 
Equador). 

Conferències i exposicions  
Les conferències i les exposicions són un altre eina important per a la 
sensibilització ciutadana entorn la convivència. Al llarg de l’any, Vilanova i la 
Geltrú acull un bon nombre d’aquestes activitats en els diferents equipaments 
públics de la ciutat (biblioteques, centres cívics, espais d’entitats ...) i un bon 
nombre d’aquestes responen als objectius de sensibilització entorn la convivència. 

Alguns exemples que s’han dut a terme recentment són l’exposició Refugiats: 
vides en trànsit, la conferència Literatures: mirades a altres continents, , i la 
titulada El tatuatge a través de les cultures del món, l’hora del conte: Paraules per 
conviure, totes aquestes activitats a la biblioteca Armand Cardona Torrandell.  

També durant tot l’any 2008 va estar itinerant per diferents espais de la ciutat 
(Centre cívic Mar, Biblioteca Armand Cardona Torrandell, Mercat Central, Centre 
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Cívic Tacó, Centre Cívic i Esportiu La Collada els Sis Camins, la UPC, el Museu 
del Ferrocarril, l’Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat, l’Espai d’Entitats TOC i el 
Centre Cívic La Geltrú) l’exposició El sentir de la ciutat, una producció de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que constitueix un recull de testimonis de 
vilanovines i vilanovins, de persones que a través de la seva història personal 
conviden a reflexionar sobre la riquesa que representa l'intercanvi i la relació entre 
les persones, siguin com siguin, vinguin d'on vinguin. 
 

 
Exposició:  El sentir de la ciutat 

Durant tot aquest temps, l’exposició va ser visitada per prop de 3.000 persones i 
gairebé un centenar de persones van deixar-ne el seu testimoni.  

També l’any 2008, Vilanova i la Geltrú, va presentar l’exposició Sent el Magrib. 
Una exposició produïda per l’associació valenciana JARIT. L’objectiu d’aquesta 
exposició era sensibilitzar, a través dels sentits, sobre la cultura magribina 
fomentant actituds solidàries i de respecte.  

Durant 10 dies, prop de 1.500 persones van visitar l’exposició, des d’escolars a 
grups d’entitats, passant per moltes persones que a títol individual volien fer una 
aproximació a aquest territori. 

 
Detall d’una de les haimes de l’exposició SENT EL MAGRIB 
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4. LA PARTICIPACIÓ: EL CONSELL CIUTADÀ PER A LA CONVIVÈNCIA 
 
Tal i com s’ha anat dient, per afavorir la convivència a la ciutat és molt important 
aconseguir el treball conjunt de tota la ciutadania amb la implicació del teixit 
associatiu i de les ciutadanes i els ciutadans a títol individual. Amb aquesta 
finalitat, l’Ajuntament intenta dotar-se de mecanismes que donin cabuda a la 
participació formal i no formal a través de la creació d’una xarxa relacional que 
permeti recollir la més àmplia diversitat de la societat.  
 
L’any 2000, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar el Reglament de 
Participació Ciutadana, un reglament obert i dinàmic, que té la voluntat de 
coordinar i regular figures i mecanismes participatius diversos, que regula el 
suport a les associacions, els drets d’informació, de participació, d’intervenció, 
sense excloure’n la possible incorporació de nous. 
 
En aquest Reglament es recull que els homes i les dones que viuen en societat 
estableixen entre ells diferents relacions de convivència, una part de les quals són 
els afers públics, els afers que afecten la col·lectivitat. És en aquest sentit que la 
ciutat representa el primer marc on s’agrupen els ciutadans i les ciutadanes per 
desenvolupar les seves activitats, ja siguin econòmiques, socials, polítiques, 
culturals, etc. Aquesta relació pot provocar diferents conflictes o confrontació 
d’interessos i per tal superar aquest fet és convenient crear o dotar-se de 
mecanismes que afavoreixin el diàleg i el debat, amb un caràcter obert, plural i 
participatiu. 

 
Entre aquests mecanismes de caire formal s’han creat diferents xarxes i un espai 
més ampli de participació i debat impulsat des del Servei de Convivència i 
Civisme: el Consell Ciutadà per a la Convivència. En la línia de la resta d’espais 
de treball, la seva flexibilitat és un element bàsic en el seu funcionament, tant 
important com la seva àmplia i heterogènia representació. Aquest Consell Ciutadà 
per a la Convivència, vol ser un espai de sensibilització i participació de caràcter 
anual obert a tots els organismes, entitats i persones que conformen la ciutat.  

 
La seva estructura és la següent:  

 
• Presentació d’un o diversos projectes que s’estan duent a terme a la ciutat en 

l’àmbit de la convivència, bé sigui des de l’Ajuntament o des d’altres entitats i/o 
institucions de la vila. 

• Conferència d’una persona experta en algun tema d’interès, relacionat amb la 
convivència. 

• Debat obert al voltant del que s’ha presentat, amb l’objectiu de copsar i recollir 
les opinions, propostes o suggeriments de les persones assistents. 

 
El darrer consell ciutadà va tenir lloc la tardor de 2008; es van presentar diversos 
projectes d’intervenció a les escoles, i va comptar amb la participació del professor  
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de Sociologia de la UAB, Salvador Cardús i Ros, amb la conferència Els fonaments 
de la convivència. 
 

 
Consell Ciutadà per a la Convivència 2008 

 
Està previst que el Consell Ciutadà per a la Convivència d’enguany se celebri en 
el darrer trimestre i centri els seus continguts en la comunicació i la llengua com a 
factor de cohesió, destacant el treball que es desenvolupa des de la Xarxa 
d’espais per la llengua i donant a conèixer l’impacte de la campanya de 
sensibilització sobre l’ús de la llengua En català, naturalment que s’ha posat en 
marxa recentment. 

 
 

5. EL TREBALL EN XARXA 
 

 
 

5.1. Suport al teixit associatiu  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància del teixit associatiu 
com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat, així com 
la seva contribució a generar una societat més justa, més oberta, més 
respectuosa, més solidària i més sostenible.  
 
Per tal de donar suport al món associatiu en aquesta tasca, l’Ajuntament de 
Vilanova impulsa la vida associativa, entre d’altres, a través dels ajuts econòmics 
i/o infraestructurals, com són els convenis i/o les subvencions. En aquest sentit, 
realitza una convocatòria anual adreçada a associacions, col·lectius i/o entitats  
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per tal d’establir convenis en diferents àmbits: cultura, educació, equitat, esport, 
persones grans, participació; convivència, diversitat i ciutadania; serveis socials i 
salut; medi ambient, promoció econòmica, joventut i lleure infantil i juvenil. 
 
Amb el convenciment que el  treball de la mà de les entitats es fa indispensable 
per tirar endavant projectes comunitaris i de convivència, es promou tant la 
coordinació per projectes concrets amb algunes d’elles com el treball en xarxa. En 
l’àmbit de  convivència, diversitat i ciutadania,  s’estableixen convenis prioritzant 
els projectes i/o propostes que tendeixen a: 
 
• Afavorir la convivència cívica i el respecte pels drets de la ciutadania. 
• Promoure la mediació com a element clau de la cultura del diàleg i del 

compromís de la ciutadania amb la convivència a Vilanova i la Geltrú. 
• Fomentar accions de sensibilització i divulgació entorn la diversitat de la ciutat, 

especialment pel que fa al coneixement mutu entre les diferents cultures i  
col·lectius existents a Vilanova i la Geltrú. 

• Impulsar accions de relació i intercanvi entre persones, entitats i/o col·lectius 
d’orígens culturals diversos. 

• Oferir serveis de suport específic d’acollida i d’igualtat d’oportunitats a 
persones nouvingudes. 

 
Aquest any 2009 l’Ajuntament ha signat acords de col·laboració amb un total de  
144 entitats, per un import de 577.278 €.  Des de l’àmbit de  Convivència, 
diversitat i Ciutadania, s’han signat convenis de col·laboració per un import 
lleugerament superior als  6.000,00 €  amb 7 entitats de la ciutat: Associació 
Cultural Candombe, Associació Cultural Garraf Plural, Associación 
Latinoamericana del Garraf, Associació Cultural Islàmica, Creu Roja, Càritas 
Interparroquial, i SOS Racisme. 

 
Els diferents projectes als quals s’ha donat suport i amb els quals s’ha treballat de 
forma coordinada, han estat especialment destinats a : 

 
• Oferir activitats adreçades a la població jove, especialment en el marc escolar, 

amb l’objectiu de desenvolupar l’interès al voltant de les cultures del món, 
especialment les que s’incorporen a la ciutat i d’apropar la realitat dels 
moviments migratoris a la ciutadania. 

 
• Oferir assessorament, acompanyament, activitats de formació de la llengua i 

de coneixement de l’entorn a les persones nouvingudes. 
 

Tenint present però, la importància de tot el teixit associatiu com a element clau 
per afavorir la convivència ciutadana, enguany s’ha començat a treballar per 
ampliar el ventall d’entitats amb qui establir acords de col·laboració en aquesta 
línia: entitats veïnals, esportives, lúdiques, de gent gran...  
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5.2. La Xarxa d’espais per la llengua 
 

També en el marc del suport al teixit associatiu, en la línia del treball en xarxa i 
vinculat a un dels eixos de la convivència a la ciutat, ara fa poc més de tres anys, 
es va constituir la Xarxa d’espais per la Llengua integrada per l’Associació de 
Dones La Frontissa, Càritas Interparroquial, Creu Roja, ELIC. Servei Educatiu del 
Garraf, Escola d’adults Teresa Mañé, Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la 
Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, representat per la Xarxa de centres 
cívics, la Regidoria de Política Lingüística i el Servei de Convivència i Civisme.  
 

 
Mural Batibull de Paraules 2008 

 
A partir de la idea que la comunicació és un element imprescindible per al 
desenvolupament i l’autonomia de la persona, bàsic per a la relació i l’intercanvi i 
tenint clara la importància del vincle entre llengua, comunicació i sentit de 
pertinença al territori, la xarxa ha anat desenvolupant actuacions amb l’objectiu 
d’afavorir l’accés i l’ús del català com a llengua de cohesió entre tota la  
ciutadania. 

 
Des dels seus inicis la Xarxa ha dut a terme accions de coordinació i difusió de 
l’oferta de formació de la llengua catalana i especialment campanyes de 
sensibilització per a l’ús del català en les relacions socials com la que fa pocs dies 
s’ha iniciat sota el lema EN CATALÀ, NATURALMENT!  
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Aquesta campanya que compta amb el suport del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració de TDT Garraf (Canal  
Blau i Maricel TV) i el Diari de Vilanova, es va presentar el passat dia 11 de juny i 
està previst que s’allargui fins a finals d’any. 

 
Durant tot aquest temps s’aniran realitzant diferents activitats però la seva acció 
principal es visualitza a través  d’un manifest, que recull l’esperit de la campanya, 
que vol ressaltar la importància de la llengua com a eina que afavoreix la 
convivència i vol fer del català la llengua d’acollida. Aquest manifest es presenta 
amb la voluntat que totes aquelles persones o entitats que comparteixin el seu 
esperit, s’hi puguin adherir. 
 
La campanya es reforça per a la seva difusió amb cartells, que es poden trobar 
als equipaments públics, centres, entitats i comerços i amb una sèrie d’espots 
publicitaris amb la implicació dels mitjans comunicació, especialment Canal Blau 
ràdio i televisió, realitzats amb la col·laboració de diversos vilanovins i vilanovines 
(en Toni, la Daniela, la Reiko, l'Ariel, la Nahia, en Peter, la Najoua, la Laila).   
A més, fins a finals d’any està previst realitzar diferents activitats de formació i 
sensibilització que reforcin la campanya i que s’aniran presentant a mesura que 
es vagin a iniciar.  
 
També en aquesta mateixa línia de treball en xarxa, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Confraria de pescadors han posat en marxa aquest any un curs de 
català oral adreçat a tots aquells pescadors d’origen estranger que, tot i que viuen 
i treballen a la ciutat, tenen dificultats per entendre i/o parlar el català. S’han inscrit 
26 persones, totes elles d’origen magribí, que s’han distribuït en dos grups per tal  
de facilitar l’aprenentatge. El curs es va iniciar a mitjans del mes d’abril i està 
previst que finalitzi a finals d’aquest proper mes de juliol. Aquesta iniciativa té com 
a objectiu millorar el nivell de comprensió i expressió oral en català d’aquest 
col·lectiu, per tal d’afavorir la seva autonomia personal i la relació amb la 
comunitat. 

 
 

6. L’ACOLLIDA COM A INSTRUMENT DE PROXIMITAT 
 
La primera imatge, el primer contacte, les primeres relacions que una persona 
manté quan arriba a una ciutat la condicionen en la visió que pren del lloc on ha 
arribat, en la cohesió social i la seva plena incorporació a aquesta societat. És 
important doncs l’establiment d’un circuit d’acollida que garanteixi que totes les 
persones que arriben a la ciutat coneguin el funcionament de la societat 
receptora: la ciutat, els serveis ...i en el qual hi treballin tant els serveis municipals 
com les diverses entitats.  
 
En aquest sentit, els diferents programes d’acollida que es desenvolupen a la 
ciutat s’adrecen a garantir la informació de caràcter bàsic a les persones 
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nouvingudes amb l’objectiu de facilitar la seva incorporació al nou entorn. Per 
aconseguir-ho és necessària, una vegada més, la implicació de tots els agents 
socials. L’ampli ventall d’associacions, col·lectius i/o entitats i els diversos serveis 
públics de la ciutat juguen un paper rellevant en aquest moment d’arribada a la 
ciutat d’aquestes persones, vinguin d’ón vinguin.  
 
El circuit d’acollida a nivell municipal s’inicia quan una persona s’empadrona  a 
Vilanova i la Geltrú a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. En aquest moment s’ofereix 
una primera informació general, es lliuren diversos materials divulgatius sobre la 
ciutat, s’orienta en relació a les consultes o dubtes que es puguin plantejar i es 
dóna a conèixer el programa La ciutat t’acull que tot just aquest mes de juny s’ha 
posat en marxa.   

 
 
La ciutat t’acull  és un programa concebut per donar formalment la benvinguda i 
acollida a totes aquelles persones que han decidit establir-se a Vilanova i la 
Geltrú. A partir de sessions periòdiques de benvinguda es vol garantir la 
informació sobre la ciutat, la seva història, els recursos existents i els drets i 
deures de la ciutadania.  
 
En el decurs d’aquestes sessions es realitza una breu visita guiada pel casc antic 
de la ciutat, s’ofereix una recepció al Saló de Plens de l’Ajuntament en que té lloc 
el passi d’un audiovisual i l’exposició d’informació general de Vilanova i la Geltrú 
acompanyada de material divulgatiu. A totes les persones assistents se’ls lliura 
una carpeta amb material escrit amb informació d’interès i el DVD La ciutat t’acull 
traduït a diferents idiomes. 
 
En la primera recepció realitzada aquest mes de juny, van assistir-hi prop d’una 
seixantena de persones, empadronades recentment a la nostra ciutat  d’orígens 
molt diversos: des de poblacions molt properes a la nostra ciutat com Barcelona o 
Manresa, passant per poblacions d’Euskadi, comunitat murciana, fins a nova 
ciutadania procedent de França, Portugal, Bèlgica, Brasil, Mèxic, Marroc o la Xina. 

 



Regidoria de Comunicació 
 

 

 
Pàgina  16  de 35 

 
 
 
 

També en aquest mateix àmbit d’acollida, cal ressaltar el paper dels centres 
educatius com a eix vertebrador i espai bàsic per a la cohesió social, transmissor 
de valors (conjuntament amb altres agents) i espai de referència per a les famílies 
nouvingudes.  
 
Tenint en compte aquest paper clau que tenen els centres educatius, des de 
l’Ajuntament s’intenta recolzar la feina de les escoles aportant propostes o 
col·laborant-ne en d’altres. Un exemple és el projecte d’acollida familiar a les 
escoles. Aquest, constitueix una eina complementària 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. 
 
Aquest projecte te com a objectius:  
 
- Promoure la relació entre pares i mares i la seva participació en la dinàmica 

escolar. 
- Afavorir una major implicació en el procés educatiu dels seus fills i filles. 
- Fer visible la llengua catalana com a element clau per a la cohesió social. 
- Augmentar el sentiment de pertinença a la ciutat. 
 
Aquest projecte es va iniciar el 2006 i des d’aquest moment s’ha anat ampliant i 
concretant en la creació d’espais d’encontre setmanals per a mares i pares a les 
escoles on es donen a conèixer la llengua, l’entorn, els serveis i els recursos 
existents a la ciutat. 
 

 
Imatge de l’acte de cloenda del curs 2008/2009 
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El curs 2008/2009 s’ha comptat amb la participació d’una cinquantena de 
persones, majoritàriament dones i s’ha desenvolupat a les escoles l’Aragai, l’Arjau, 
Ginesta i Sant Jordi. 
 
Entre els continguts que es treballen de coneixement de l’entorn cal destacar 
diverses activitats paral·leles que s’han obert a la participació de totes les famílies 
de les escoles: taller de xató, visita a la Masia en Frederic per conèixer els Tres 
Tombs, visita de l’exposició Sent el Magrib, etc. 
 
Coincidint amb el final de curs, s’ha organitzat una acte conjunt de cloenda que ha 
comptat amb la participació de les alumnes dels quatre grups i ha consistit en una 
visita guiada pel centre històric de la ciutat i en una recepció al Saló de Plens de 
l’Ajuntament on s’han lliurat els certificats d’assistència. 

 
 

7. ELS DRETS I LA CONVIVÈNCIA 
 

 
 

No és imaginable una societat sostenible i en convivència si no es disposa d’un 
bagatge de valors, normes, actituds i comportaments compartits, entre d’altres, el 
de respectar les llibertats individuals i els principis i valors democràtics. El mateix 
es pot dir de la ciutat. No hi ha doncs, possibilitat d’una ciutat convivencial i 
sostenible sense espais, comportaments i valors compartits. 
 
La defensa dels drets de la ciutadania s’erigeix doncs, sense cap mena de dubte, 
en una eina clau per a poder conviure amb equitat.  
 
En aquest punt, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa a l’abast de la 
ciutadania dos serveis que treballen en aquesta línia: El Defensor de la 
Ciutadania i el suport jurídic per a l’atenció de situacions de discriminació i 
vulneració greu de drets bàsics. 
 
El Defensor de la Ciutadania és una institució, independent i imparcial, que té 
per objectiu defensar els drets del ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la 
Geltrú en relació a totes aquelles actuacions de l'Ajuntament i dels organismes 
que en depenen i fa pocs dies se’n va presentar el seu informe anual, amb un 
total de 72 casos oberts.  
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En un sentit semblant i amb la voluntat de vetllar per la preservació dels drets de 
les persones, en especial el dret a la igualtat i a la no discriminació dels seus 
ciutadans i ciutadanes, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través d’un conveni 
de col·laboració amb l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 
(ACDDH), disposa també d’un Servei de Suport jurídic per a l’atenció de 
situacions de discriminació i vulneració greu de drets bàsics.  
 
Aquest servei posa a l’abast dels professionals dels diferents departaments 
municipals l’assessorament necessari per fer front a aquestes situacions i oferir la  
millor resposta possible.   
 
Els nivells d’intervenció que es poden dur a terme a través d’aquest servei són les 
següents: 
 

• Assessorament jurídic: Implica la valoració del cas concret i  les propostes 
d’actuació més adequades per a la seva resolució.  

• Atenció - Seguiment jurídic:  implica el suport jurídic i, si s’escau la 
interlocució,  tant en el nivell d’anàlisi com en l’evolució i la resolució de la 
situació plantejada. 

• Elaboració d’informes o dictàmens jurídics: Implica l’elaboració d’informes o 
dictàmens jurídics per part de l’ACDDH ja sigui per lliurar a la persona 
interessada o perquè l’administració el faci arribar als organismes oportuns.  

 
Al llarg de l’any 2008, van ser diversos els departaments municipals que van fer 
ús del servei: el Servei de Mediació Comunitària, l’Espai d’Equitat, l’OMIC i els 
Serveis Socials. Les intervencions especifiques que es van dur a terme van ser bé 
a nivell d’assessorament jurídic, o bé a nivell d’atenció i seguiment jurídic, 
depenent de cada cas.  
A través d’aquest servei s’ha pogut, per una banda, generar una major capacitat 
de detecció i gestió d’aquest tipus de situacions (per l’amplitud de serveis que 
duen a terme tasques d’atenció directa i disposen del suport) i per l’altra 
augmentar la  sensibilització dels diferents departaments en relació a les 
qüestions vinculades a situacions de discriminació i d’exigència de respecte als 
drets de la ciutadania. 
 

 
8. ELS DEURES I LA CONVIVÈNCIA: CIVISME I ESPAI PÚBLIC 
 
Si parlem de drets i convivència hem de parlar també dels deures que aquesta 
interacció comporta i en aquest sentit, el civisme n’és un valor a considerar. 

Civisme i convivència són dos conceptes que van molt units en la nostra 
societat: sense civisme no hi ha convivència. A partir d’aquesta idea es fa 
imprescindible el treball conjunt entre totes aquelles iniciatives municipals i 
ciutadanes que estableixin com a eixos de la seva acció l’educació i la 
sensibilització d’aquests valors.  
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També en aquesta mateixa línia, Vilanova i la Geltrú forma part de la xarxa de 
Ciutats Educadores i com a tal es considera que tota la ciutat és, en si mateixa, un 
espai educatiu, i tots els seus habitants en són agents educatius des del moment 
que es relacionen els uns amb els altres. 
 
Aquest escenari on interaccionen els habitants de la ciutat és l’espai públic i és 
aquí on es fa necessari treballar la convivència. Cadascú entén l’ús d’aquests 
espais de manera molt diversa i aquesta diversitat de percepcions s’ha vist 
incrementada per la realitat canviant que caracteritza la societat actual. Malgrat 
aquesta diversitat, cal disposar però, d’uns valors comuns basats en el sentit de 
pertinença, en el benestar de la comunitat, en la cohesió social.  
 
Si volem exercir plenament la nostra ciutadania hem de començar per respectar a 
l’altre i al nostre entorn. Vilanova i la Geltrú vol treballar per construir un gran 
pacte social i cívic que vagi més enllà de les normatives i les reglamentacions. 
Volem fomentar el civisme actiu. Volem que tota la ciutadania participi de la 
construcció d’una ciutat més cohesionada i més solidària. Totes i tots nosaltres en 
tenim la darrera paraula. 
 

 
 
Algunes iniciatives que s’han realitzat darrerament a la nostra ciutat van en 
aquesta línia: la campanya promoguda per l’associació de veïns de la plaça de la 
Sardana, amb el suport de l’Ajuntament i sota el lema Siguem cívics, 
mantinguem el barri net, o la iniciada en el marc del Projecte d’Intervenció 
Integral del Nucli Antic amb el nom Cada cosa al seu lloc, que vol fomentar la 
conscienciació de la recollida selectiva de residus, són dos bones pràctiques que 
cal anar difonent i escampant per tota la ciutat. 
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 8.1. El servei de mesures alternatives d’acció educativa 
 

Malgrat tot però, sempre es produeixen accions que van en sentit contrari. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per acord de Ple de l’any 2006 va aprovar la 
substitució de les sancions previstes als infractors de les Ordenances municipals 
que afectin a la convivència per mesures educatives i/o en benefici de la 
comunitat. 

 
 

Es va crear el Servei de Mesures Alternatives d’acció educativa i/o en 
benefici de la comunitat, a partir del qual l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a 
través de la Regidoria de Serveis Socials i Salut, ofereix als seus ciutadans i 
ciutadanes la possibilitat de substituir sancions administratives per accions 
reparadores, d’acció educativa (en el cas dels menors d’edat) i en benefici a la 
comunitat (en el cas dels majors d’edat). 
 
La finalitat principal és la d’oferir una intervenció d’atenció, seguiment i prevenció 
que es basa en una resposta educativa alternativa a la sanció econòmica. 
 
A través d’aquest servei es vol aconseguir promoure processos de 
responsabilització, fomentant actituds constructives i cíviques per una banda, i  
reduir els actes incívics, per l’altre. Es tracta doncs, de que la comunitat i 
l’administració s’impliquin en la gestió dels conflictes proposant un tractament 
alternatiu a la mera sanció. 
 
L’acció educativa consisteix en una sèrie de sessions formatives on es treballen 
amb els joves determinats elements com ampliar el coneixement de les normes 
socials, fomentar actituds cíviques, informar sobre les ordenances municipals, 
com fer un bon ús de l’espai públic, i en el cas en que els joves hagin estat 
sancionats per consum i/o tinença de substàncies, s’inclouen aspectes com la 
reducció de riscos associats al consum, la pressió de grup o les falses creences al 
voltant del consum  de drogues. 
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Durant el 2008 s’han acollit a aquest servei un total de 28 joves d’entre 14 i 22 
anys, que han participat en accions formatives, treballs en benefici de la comunitat 
o altres activitats de caràcter cívic. Les mesures s’han adoptat en funció del tipus 
de infracció i de l’edat. Així doncs, un total de 17 joves menors de 18 anys van 
participar en accions formatives on es van treballar aspectes com el civisme i 7 
d’ells que van ser sancionats per consum de substàncies, van participar en 
sessions educatives per treballar la prevenció en el consum de substàncies. 
Aquestes accions formatives van consistir en 3 sessions de 2 hores.  
 
Els joves a més de participar en les sessions, van donar suport en diferents 
entitats i serveis municipals, van participar en la campanya de reis organitzada 
per la Creu Roja, i altres joves van col·laborar fent tasques de suport en altres 
serveis i/o entitats del municipi com la Biblioteca Armand Cardona, el Museu 
Víctor Balaguer, el Centre de formació ocupacional de l’IMET i els Centres Cívics 
municipals, entre d’altres. 
 
La valoració de la participació d’aquests joves ha estat molt positiva tant per part 
de les famílies, com pels referents de les entitats. Cap dels joves que han 
substituït la sanció per l’acció educativa i/o treball en benefici de la comunitat ha 
reincidit . 
 
Els joves que volen acollir-se al servei ho poden fer entregant la instància  que 
se’ls envia des de Serveis Viaris juntament amb la notificació d’inici de l’expedient 
sancionador a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 
 
Les entitats i/o serveis municipals on les persones fan la mesura reparadora 
formen part d’un catàleg de places elaborat pel servei, i al que es poden inscriure 
totes les entitats del municipi interessades. Actualment, a banda dels serveis 
municipals de les diferents regidories de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
formen part del catàleg: els Bordegassos de Vilanova, la Creu Roja, l’Agrupació 
de Balls Populars, el menjador social de Can Pahissa, el Projecte Inserció Garraf, 
el Centre de Dia Masbau, la Fundació Esclerosi Múltiple, el Club Esportiu 
Vilanova i la Geltrú i la Fundació Hospital Sant Antoni Abat.  
 
 
9. LA MEDIACIÓ COM A EINA DE CONVIVÈNCIA 

 
La mediació és una eina útil que s’encarrega de fer de la dificultat i del conflicte 
una oportunitat per avançar cap a l’acord i la millora de la convivència. A les 
ciutats, moltes vegades es produeixen dificultats, diferències i malentesos entre 
les persones i els col·lectius i sovint costa trobar solucions. Des de l’any 2005 en 
un cas i des del 2007 en l’altre, l’Ajuntament de Vilanova posa a l’abast de la 
ciutadania els serveis de mediació: 
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• Servei de mediació intercultural, posat en marxa el novembre de 2005, davant 
l’augment de la diversitat de la ciutat, amb l’arribada de població nouvinguda. 

 
• Servei de mediació comunitària, posat en marxa el gener de 2007, davant dels 

canvis estructurals en la societat i d’un creixent individualisme.  
 

Ambdós serveis ofereixen atenció personalitzada, confidencial, àgil i gratuïta i són 
oberts a tota la ciutadania i des de l’inici d’aquest any 2009, el Servei de Mediació 
Comunitària s’ofereix diàriament. 
 

 
 
 

9.1. Servei de Mediació Intercultural  
 
El Servei de Mediació Intercultural constitueix un recurs que actua com a pont per 
facilitar la relació entre les persones nouvingudes i el personal tècnic dels 
diferents àmbits de l’administració (serveis socials, educació, laboral, sanitat...), 
les entitats i la societat en general. S’emmarca dins del procés d’acollida de les 
persones nouvingudes i, per tant, suposa un possible acompanyament de les 
mateixes, en el primer temps d’estada al país. 
El seu objectiu és oferir suport per millorar la comunicació davant de dificultats 
provocades pel desconeixement de la manera de fer, dels costums i de les 
normes d’alguna cultura o per les diferències culturals.  

 
Els àmbits d’actuació van des de la família, a entre veïns/ïnes, dins dels centres 
escolars, els centres sanitaris, els serveis municipals, els espais públics, en la 
comunitat... 

Les funcions bàsiques d’aquest servei són: 
• Atenció a les persones 
• Assessorament a professionals de diferents àmbits  
• Traducció de documents breus 
• Suport a projectes 
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Les dades corresponents a l’any 2008 pel que fa a l’atenció a les persones son:  
 

 
Núm. situacions ateses 
Gener / desembre 2008 

 
Núm. persones ateses 
Juliol / desembre 2008 

(1) 

Núm. estimat de 
persones ateses (2) 

Gener / desembre 2008 

 
264 

 

 
60 

 
120 

 
(1) Aquesta informació només es disposa del segon semestre de l’any passat ja 

que és quan es va posar en marxa l’aplicació informàtica que permet treballar 
amb aquests indicadors. 

(2) Tenint en compte el que s’assenyala en el punt anterior (1), el nombre estimat 
de persones és la extrapolació de les dades del segon semestre a tot l’any 
2008 

 
La distribució per mesos és la següent: 
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El Servei de mediació intercultural ha estat sol·licitat en un 68% per professionals i 
en un 32 % per persones a nivell particular. El perfil de les persones ateses és 
d’un 58% d’homes i un 42% de dones.  
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Les dades pel que fa a les franges d’edat són:  
 

31-50 anys; 
30; 51%

19-30 anys;
 2; 3%

16-18 anys;
 0; 0%

< 16 anys; 
2; 3%

> 65 anys;
 2; 3%

51-65 anys; 
24; 40%

 
 
Pel que fa als anys d’estada a Catalunya i el coneixement de la llengua de les 
persones ateses, les dades són les que es recullen en els dos gràfics següents: 

 

MÉS DE 6 ANYS; 19; 
32%

ENTRE 4 I 6 ANYS; 
24; 40%

ENTRE 0 I 3 ANYS; 
17; 28%
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L’àmbit dels professionals que sol·liciten el servei és el següent: 
 
 

AJUNTAMENT; 
67; 79%

JURÍDIC; 1; 1%

IMET; 1; 1%
OFICINES DE 

TREBALL; 3; 3%
CENTRES DE 
SALUT; 3; 3%

ENTITATS 
SOCIALS; 6; 7%

CENTRES 
EDUCATIUS; 5; 

6%

 
I dins de l’àmbit municipal, la demanda per departaments és:  
 

 
 

SERVEIS 
SOCIALS; 51; 

77%

SERVEI DE 
MEDIACIÓ 

COMUNITÀRIA; 
6; 10%

OFICINA 
D'ATENCIÓ 

CIUTADANA; 1; 
1%

CULTURA; 2; 3%

ALCALDIA; 1; 1%

ESPORTS; 4; 
6%

PARTICIPACIÓ; 
1; 1%

POLICIA LOCAL; 
1; 1%

 
La tipologia de temes que es tracten en les intervencions es detalla en el quadre 
resum següent:  
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TEMES D'INTERVENCIÓ 
 
 

NÚMERO D'INTERVENCIONS 
gener/desembre 2008 

 
AJUT ECONÒMIC I/O D'ALIMENTS 58 
PLURALITAT DE TEMES 51 
EDUCACIÓ 34 
ACOLLIDA 33 
LABORAL 23 
HABITATGE 17 
ALTRES 17 
JURÍDIC 16 
OCI I LLEURE 8 
SANITAT 4 
REGULARITZACIÓ 3 
TOTAL 264 

 
 

Pel que fa a la tipologia de funcions del servei quant a l’atenció a les persones, la 
distribució és la següent:  

 

ASSESSORAMENT 
SOBRE NORMES I 

CODIS CULTURALS 
DE LA SOCIETAT 

D'ACOLLIDA; 11; 9%

INFORMACIÓ-
ORIENTACIÓ SOBRE 

SERVEIS I/O 
DERIVACIÓ; 37; 29%

COMEDIACIÓ; 7; 6%

ACOMPANYAMENT; 
1; 1%

SUPORT PER 
EMPLENAR 

DOCUMENTACIÓ; 6; 
5%

TRADUCCIÓ; 27; 21%

INTERPRETACIÓ 
SOCIOCULTURAL; 

38; 29%

          PROFESSIONALS
          PARTICULARS
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Un altre de les funcions bàsiques incorporades ara fa dos anys a aquest servei és 
el suport a diferents projectes que es realitzen dins l’administració local. Durant 
l’any 2008, s’ha incrementat aquesta funció i entre els  projectes als quals s’ha 
donat suport cal destacar-ne els següents:  
 

 
 

Projecte 
 

Dedicació horària 
Gener/ desembre 2008 

Número estimat de 
persones participants 
Gener /desembre 2008 

Sessions d’acollida  
(Àrea d’orientació. 
IMET) 

 
33 hores 

 
88 persones 

Club de la Feina 
(Àrea d’ocupació. 
IMET) 

 
84 hores 

 
126 persones 

Hola Nadó!  
(Serveis Socials) 

 
22 hores 

 
70 persones 

Acollida familiar a 
les escoles (Servei 
de Convivència i 
Civisme) 

 
 

10 hores 

 
 

30 persones 

 
 
Com ja s’ha comentat, el servei va néixer a finals de l’any 2005, i mentre per una 
banda ha anat ampliant les seves funcions (com en el cas del suport a projectes), 
per l’altra ha anat baixant en nombre d’intervencions. Aquest fet però cal analitzar-
lo de forma positiva.  
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Evolució del nombre d’intervencions des de l’inici del SMI 
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Pel que fa al suport als professionals, cada any que passa l’experiència adquirida 
per aquests, fa que la seva demanda de suport es vagi reduint lleugerament. Per 
altra banda, entenent que el paper que es fa d’atenció a les persones cobreix el 
moment inicial de la seva arribada a la ciutat i que un cop assentades, això els 
permet moure’s amb una certa autonomia i el fet que des del servei s’orienti cap a 
d’altres serveis normalitzats, fa que aquesta demanda es vagi reduint també 
lleugerament. Tot això ha permès incrementar les funcions que es fan des 
d’aquest servei i poder donar suport a diferents projectes col·lectius que es 
desenvolupen des de diferents àrees municipals i als quals es demanava 
l’assessorament d’aquest servei.  

 
Si bé doncs s’ha anat reduint paulatinament el nombre d’intervencions 
individualitzades, han anat creixent de forma proporcional les intervencions 
col·lectives, amb la qual cosa s’aconsegueix ampliar el nombre de persones 
ateses. 

 
9.2. Servei de Mediació Comunitària 

 
El Servei de Mediació Comunitària és un espai on la ciutadania pot resoldre els 
conflictes, malentesos i desacords que es produeixen dins l’entorn més quotidià, 
de forma ràpida, pacífica, confidencial i gratuïta. La tipologia de conflictes tractats 
al servei són els següents:   

 
• Veïnals: sorolls, higiene, humitats, animals, llindars...  
• Familiars: diferències Intergeneracionals, herències, conflictes entre 

germans/es, separacions... 
• Escolars: baralles, tensions... entre alumnat, professorat i pares i mares. 
• Dins de la comunitat: ús d’espai públic, discrepàncies entre col·lectius... 

 
Les funcions bàsiques d’aquest servei són:  

• Atenció a les persones (orientar i assessorar en situacions complexes, 
resolució de conflictes emergents, redacció d'acords) 

• Intervenció en processos comunitaris (generació de consens en comunitats 
de veïns, associacions, organitzacions...) 

• Prevenció i formació (assessorament a professionals de diferents àmbits 
de gestió del conflicte, tallers en centres educatius, formació especialitzada 
per equips d’alumnat mediador, seminaris i xerrades obertes a la 
ciutadania en general).  

Aquest servei, en els poc més de dos anys de funcionament ha assolit un grau de 
presència i consolidació a la ciutat realment destacable, essent, en aquest 
moments un dels serveis de mediació que compta amb un ventall més ampli de  
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serveis, una major franja horària d’atenció ciutadana i un volum de casos i 
percentatge de resolució, que el fa situar-se entre els principals municipis de la 
província. 

 
Les dades corresponents a l’any 2008 són les següents:  

 
Situacions 

ateses 
Expedients 

oberts 
Núm. persones 

ateses 
Repercussió 

estimada 
193 170 354 560 

 
 

I la seva distribució per mesos,  
 

 
 
 

El 60 % de les persones ateses són dones, el 40% homes. La franja d’edats és la 
següent: 

31-50 anys; 
67; 19%

19-30 anys; 
24; 7%

16-18 anys; 
5; 1%

< 16 anys; 
4; 1%

51-65 anys; 
173; 49%

>65 anys; 
81; 23%

 
 

Pel que fa al seu origen, el 93% de les persones ateses són autòctones, el 25% 
restant d’origen estranger. 
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Familiars; 26; 
15%

Escolars; 8; 
5% Ús espai 

públic; 1; 1%

Veïnals; 135; 
79%

 
 
 
 

Els principals agents derivadors de casos al servei són, per volum i en 
percentatge, els següents:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecte l’any anterior cal ressaltar l’augment en un 60% de les derivacions 
produïdes a partir de les persones usuàries del servei que fan, a partir de la seva 
bona experiència, d’agents difusors de la seva qualitat. 
 
La distribució per tipologia de casos es detalla en el gràfic següent on es denota 
una clara predominança dels casos veïnals que ocupen més de les tres quartes 
parts del volum total :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OAC 66 39% 
Usuaris 25 15% 
Policia Local 14 8% 
Habitatge 12 7% 
Mossos d’esquadra 11 6% 
Gestories 10 6% 
OMIC 5 3% 
Jutjats de Vilanova 5 3% 
Defensor de la 
ciutadania 5 

3% 

Equitat 4 2% 
Alcaldia 3 2% 
Sanitat 3 2% 
Mediació Intercultural 2 1% 
Departament de Justicia 2 1% 
Serveis Viaris 1 1% 
Urbanisme 1 1% 
Serveis Socials 1 1% 
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3 mesos- 4 
mesos; 31; 

21%

4 mesos- 6 
mesos; 13; 

9%

< 15 dies; 10; 
7% 15 dies- 1 

mes; 30; 20%

1 mes- 2 
mesos; 63; 

43%

 
 
 
 

Dins dels casos veïnals, que són aquells que tenen a veure amb diferents 
interpretacions respecte les actituds i accions necessàries per tal de gaudir d’una  
bona convivència, la seva diversitat abasta una bona tipologia, essent però la més 
atesa, els sorolls, en gairebé una quarta part. 
 

 
De la totalitat de casos que s’atenen des del servei, un 93% han estat considerats 
mediables i només un 7% no han estat considerats mediables per motius diversos 
que poden derivar-se d’una decisió tècnica o bé d’una decisió de les parts.  
 
Per altra banda, el nombre d’acords als quals s’arriba a partir de la mediació és 
molt elevat i està en el 95%. Aquest alt percentatge ha augmentat respecte el 
2007, que es va situar en el 85%.  

 
Finalment, un altre variable a considerar és el temps de resolució. Per establir una 
mitja respecte el temps que un procés de mediació necessita per arribar al seu 
tancament, cal ressaltar que l’agilitat del procés es fonamenta en la rapidesa 
d’actuació durant la primera fase de la recepció i atenció a les parts en conflicte. 
Aquest temps oscil·la, en funció de les puntes de demanda, entre una i tres 
setmanes.  
 
Pel que fa concretament al temps des que s’inicia un procés fins al seu 
tancament, podem parlar que gairebé en un 30% es resol abans d’un mes i que 
poc més del 40% té una resolució entre 1 i 2 mesos.  
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Si establim una comparativa evolutiva pel que fa al nombre de casos atesos en els 
dos darrers anys, es pot apreciar un increment degut principalment a la 
consolidació del servei, al seu coneixement entre la ciutadania i entre els diferents 
sectors professionals (de la psicologia, del dret, immobiliàries...) 
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Si a aquesta mateixa evolució hi incorporem la comparativa amb les dades dels 
primers cinc mesos d’aquest any 2009, s’aprecia un important increment quan a 
l’entrada de casos. 
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Aquest increment de casos durant els mesos de gener-maig del 2009, s’emmarca 
dins un període de recessió econòmica i de crisi financera. 
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La tipologia de casos rebuts en aquests cinc primers mesos de l’any tenen a veure 
amb la disminució de la capacitat adquisitiva de la ciutadania: impagaments, ja 
siguin de despeses i derrames de comunitat de veïns o de lloguers, desacords a 
l’hora d’establir responsabilitats per danys, incompliments en el pagament de la 
pensió alimenticia o despeses extres dels infants en el cas de separacions i 
divorcis. 

 
La comparativa pel que fa a la tipologia de casos entre el 2007 i 2008 ens mostra 
un lleuger descens dels conflictes veïnals i un increment dels familiars. Aquest 
darrer aspecte es manté en el primer semestre d’aquest any 2009. 

 
 
 
10. DIVERSITAT, CONVIVÈNCIA I RELIGIÓ 

 

La diversitat de la nostra societat es fa evident també en l’àmbit de les creences i 
la religió. Les recomanacions adoptades per les Nacions Unides i la UNESCO 
destaquen la importància de donar a conèixer la riquesa i la contribució de totes 
les religions, creences i conviccions, així com les possibilitats de cooperació 
multireligiosa.  

 
A nivell normatiu, el dret a la llibertat religiosa i de culte, és un dret que està 
reconegut en la Constitució Espanyola. També en la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, a la qual s’hi adherí la nostra ciutat a 
través d’un acord de Ple del mes de desembre de 2004 es recull que “La llibertat 
de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per les autoritats 
municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. En el marc de la legislació nacional, 
les autoritats municipals duen a terme totes les accions necessàries per garantir 
aquest dret i vetllen per evitar la creació de guetos”. 
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L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol, doncs, sensibilitzar la societat sobre la 
importància de la diversitat religiosa, el coneixement mutu, el respecte i el diàleg 
entre les religions com a eina per contribuir a la convivència i la cohesió social. 

 
És per aquest motiu que, des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 

• Es facilita la creació d'espais que afavoreixin el diàleg i la relació entre les 
diferents confessions religioses existents a la ciutat i alhora, amb la resta de la 
població.  

• Es col·labora en l'organització d'aquells actes que ajuden a donar a conèixer 
les diferents comunitats religioses de la ciutat entre si i a la resta de la ciutat 
amb l'objectiu de fomentar el respecte i la bona relació entre les diferents 
creences. 

En aquesta línia, des de fa quatre anys se celebra a Vilanova i la Geltrú, cap a 
finals de desembre, la Pregària Interconfessional de la Geltrú, una iniciativa de 
les comunitats cristianes de La Geltrú que compta amb el suport de l'Ajuntament. 
És una trobada de les diferents comunitats cristianes del barri de la Geltrú que té 
com a objectiu principal el foment del diàleg interreligiós coincidint amb l'època de 
Nadal. 

La voluntat municipal és que a partir d’iniciatives com aquesta és pugui arribar a 
crear un espai interreligiós més ampli, implicant als col·lectius de les diferents 
comunitats religioses de la ciutat.  

 
Actualment, el mapa religiós a la nostra ciutat és ben divers. Vilanova i la Geltrú 
disposa de representació de les comunitats baha’i, catòlica, evangèlica, 
musulmana,  ortodoxa i dels testimonis de Jehovà.  L’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú  vol promoure el diàleg entre les diferents tradicions religioses però també 
amb les laiques, per tal de promoure la relació i el coneixement, trencar 
estereotips i avançar cap a una ciutat on el respecte a la llibertat de creences 
sigui un eix de la seva acció de govern. 
 
En aquest mateix sentit i tenint en compte que la sensibilització és un element 
clau en qualsevol actuació, s’està treballant en l’organització d’activitats de 
sensibilització al voltant de la llibertat de consciència i del pluralisme religiós. Cara 
al curs 2009/2010, està previst incorporar en l’oferta de tallers que l’Ajuntament 
adreça a tots els centres educatius de la ciutat, la possibilitat de realitzar el taller 
EN QUÈ CREIEM? Taller de sensibilització al voltant de la llibertat de consciència 
i el pluralisme religiós, dirigit a l’alumnat de segon cicle de l’educació secundària 
obligatòria. 
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Finalment doncs, des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb les accions que 
està duent a terme i amb totes les que té previstes, es vol reforçar el treball en 
xarxa, la col·laboració amb tota la ciutadania i la multiplicació de les bones 
pràctiques de convivència a la ciutat. I si ho considerem realment un projecte 
compartit, volem, amb la col·laboració de tothom, enriquir al màxim aquest 
projecte de convivència a la nostra ciutat; una ciutat i una ciutadania amb la que 
creiem i amb la que ens sentim plenament identificats. 

 
 
 

Vilanova i la Geltrú, juliol de 2009 
 
 

 


