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Què és VNG Inclusió?

� És un instrument de gestió per ordenar i donar una 
direcció estratègica a les accions d’inclusió social que 
s’estan fent al municipi.

� És una metodologia de treball transversal, participativa 
i integral, que corresponsabilitza tots els agents socials.

� Vol ser un mecanisme de prevenció dels riscos 
d’exclusió social, detectant aquells sectors de la 
població que es troben en situació de vulnerabilitat 
social.
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Estructura organitzativa

� Comitè Directiu: òrgan responsable d’impulsar el procés 
d’elaboració del Pla. Representació política i tècnica del màxim 
nivell. 

� Comitè Executiu: òrgan responsable de la dinamització i 
coordinació del procés d’elaboració del Pla. Format per 
responsables tècnics de les àrees que participen del Pla.

� Oficina tècnica: operativament posa en marxa tot el procés 
d’elaboració i implementació del Pla. Garanteix la participació i 
implicació de la ciutadania en les diverses fases. Integrada per les 
tècniques del Pla. 

� Espais participatius: integren els agents del municipi i la 
ciutadania. N’hi ha d’estables i de puntuals.
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Fases de treball

Elaboració Diagnosi:

• Mapa de vulnerabilitat

• Mapa de recursos

• Sociograma d’actors

1ª fase

• Redacció del Pla

• Consolidació de la 
xarxa transversal de 
treball

2ª fase

• Aprovació definitiva

•Desplegament 
estratègic del Pla

3ª fase

• Revisió i desplegament 
estratègic

• Pla Operatiu

4ª fase

• Avaluació d’impacte

• Pla Operatiu

5ª fase
• Actualització del diagnòstic 
estratègic

• Elaboració nou Pla Estratègic

6ª fase

Creació de xarxa entre els actors Visibilització i conscienciació del PLEIS 
Impuls i treball transversal i coordinació Actualització de dades i avaluació procés

Manteniment de la xarxa d’actors Difusió i visibilització d’impacte i resultats 
Consolidació transversalitat i coordinació Actualització de dades i avaluació procés
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Àrees i departaments municipals implicats
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On estem ara?

� A finals de la 1ª FASE: DIAGNOSI

• Ens ha de donar resposta a: Quin municipi tenim en 
termes d’exclusió i inclusió social?

• Permet conèixer quina és la realitat social a 
combatre per la política d’inclusió social. 

• Fase cabdal que facilita informació rellevant per 
dissenyar el Pla d’Inclusió, consensuar i planificar les 
actuacions concretes i millorar els serveis existents.
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� Febrer 2011: Presentació del procés d’elaboració del VNG Inclusió als 
caps dels departaments municipals i als representants de les entitats.

� Març 2011: sessió participada de treball de problemàtiques amb 
tècnics / amb entitats.

� Març-maig 2011: Entrevistes en profunditat amb serveis municipals i 
entitats per recollir percepcions sobre l’exclusió social a VNG.

� Juny-juliol 2011: entrevistes del relat d’història de vida a persones en 
risc d’exclusió social.

� Juny-setembre 2011: recopilació i anàlisi de dades quali/quanti del 
municipi.

� Octubre 2011: Moment participatiu per validar la primera proposta de 
Mapa de Vulnerabilitat (Diagnosi).

24 de Novembre 2011: jornada de presentació de la Diagnosi 
Social del municipi
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Qui participa?
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Estructura de la Diagnosi
� MAPA DE VULNERABILITAT:

• APROX. QUANTITATIVA: dades i estadístiques de VNG en els 7 
àmbits de l’exclusió.

• APROXIMACIÓ QUALITATIVA: percepcions i visions sobre 
l’exclusió, el territori, els col·lectius afectats i valoració dels 
serveis inclusius de la ciutat.

• HISTÒRIES DE VIDA: relats de situacions de vulnerabilitat i de 
trajectòries de vida molt lligades a la protecció social.

� SOCIOGRAMA: xarxa de relacions entre agents socials.

� MAPA DE RECURSOS: web pública amb una base de dades de tots 
els recursos inclusius de la ciutat. 
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Jornada de validació Diagnosi: 17 d’octubre

� Sessió conjunta amb tècnics, entitats i grup assessor 
ciutadà.

� Dinàmica participativa de presentació de la diagnosi.

� Crítiques, suggeriments i esmenes al document.

� Aprovació del document.

� Si no hi ha aprovació� recollida d’esmenes i 
convocatòria per una segona sessió.
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Jornada de presentació Diagnosi: 24 novembre

� Desenvolupament de la Jornada:

• 9 – 9.30h: rebuda i acreditació

• 09.30 – 10h: benvinguda de l’alcaldessa i altres autoritats

• 10 – 11h: primera ponència “L’exclusió social en el context 
actual” (Joan Subirats)

• 11 – 11.30h: pausa-cafè

• 11.30 – 12h: presentació Diagnosi Social VNG

• 12h – 13h: segona ponència “L’exclusió social en la societat 
plural” (Xavier Torrens)

• 13 - 14h: tancament de la Jornada
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MOLTES GRÀCIES!!!

Oficina Tècnica VNG Inclusió:

vpique@vilanova.cat

mruiz@vilanova.cat


