
 

  

 
Crea el teu itinerari a: http://g.co/maps/ujggg 

 

 
INSCRIPCIONS: 

ssocials@vilanova.cat 
Si vostè presenta una situació de discapacitat i necessita algun tipus de suport 

durant l’acte, faci-ho constar en el moment de realitzar la seva inscripció. 

ADREÇA: 

CAMPUS DE LA UPC (EPSEVG) 
Sala d’actes 

Avinguda de Víctor Balaguer, 1 
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Tel. 938967706 

 
ACCESSOS: 

 
 
 

ORGANITZAT PER: 

VNG Inclusió 
Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió Social 

Àrea de Serveis a les Persones · Ajuntament VNG 

vpique@vilanova.cat · 938140000 ext. 3429 

 
 

Amb la col·laboració de:

 

 

Jornada de 
presentació de la 

Diagnosi de 
l’Exclusió social 

a Vilanova i la Geltrú 

 

 
24 de novembre de 2011 

 
Campus de la UPC  (EPSEVG) 

Avinguda de Víctor Balaguer, 1 
 Vilanova i la Geltrú 

 (Barcelona) 

 
Vilanova i la Geltrú és i vol seguir sent una ciutat 

oberta al món, que té cura de la seva cultura i la 

seva tradició, i a la vegada cerca, crea i innova per 

donar una millor resposta a la ciutadania. I 

entenem que no es pot fer d’una altra manera que 

treballant amb la xarxa social i amb els ciutadans i 

ciutadanes. 

 

En aquest sentit, en el marc del Pla Local 

d’Inclusió, hem començat per recopilar dades, 

investigar, entrevistar i, amb tota la cura i el 

respecte que mereixen, a endinsar-nos en les 

històries reals de les persones, que és en definitiva 

per a qui treballem i qui ens diposita la seva 

confiança en el bon funcionament de la ciutat. 

 

Basant-nos en aquesta manera de fer i treballar, la 

Diagnosi ha estat elaborada, discutida i aprovada 

de principi a fi tant amb les entitats i els tècnics i 

professionals com amb la ciutadania. Aquesta 

dinàmica ha generat un  vincle i un compromís 

que, necessàriament, beneficiarà la ciutat. 

 

El fruit de tot aquest procés és la Diagnosi de 

l’Exclusió Social a Vilanova i la Geltrú, que ens 

plau presentar-vos i compartir amb vosaltres en 

aquesta Jornada. Amb aquest objectiu us convido 

a assistir-hi, a participar-hi, a debatre i que seguim 

treballant plegats en la millora de la qualitat de vida 

dels nostres ciutadans i ciutadanes. 

 

Neus Lloveras 

Alcaldessa de la ciutat 

http://g.co/maps/ujggg
mailto:ssocials@vilanova.cat
mailto:vpique@vilanova.cat


 

   Programa 

 

9.00 –Recepció 

 Lliurament de documentació  

 

9.30 - Inauguració de la Jornada 

 Sr. Francesc Sanchez. Regidor de Serveis Socials, 

Salut i Convivència i Seguretat Ciutadana de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i President del 

Consorci de Serveis a les Persones.  

 Sr. Josep Oliva. Diputat delegat d'Igualtat, 

Ciutadania i Benestar Social de l'Àrea d'Atenció a les 

Persones de la Diputació de Barcelona. 

 Sr. Xavier Delgado. Coordinador de Programes 

d’Inclusió i Cohesió Social. Subdirecció General 

d’Anàlisi i Programació. Institut Català d’Assistència i 

Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. 

 Il·lma. Sra. Neus Lloveras. Alcaldessa de Vilanova i 

la Geltrú 

 

 

 Dr. Joan Subirats. Catedràtic de Ciència Política de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – PAUSA I CAFÈ 

 

11.30 – Presentació de la Diagnosi de l’Exclusió 

Social a Vilanova i la Geltrú 

 Sra. Mª José Ruiz i Sra. Violeta Piqué. Oficina 

Tècnica d’Inclusió Social 

 

12.30 – Encarar les dificultats, presentació de la 

diagnosi qualitativa a través de relats de vida  

Sr. Andreu Camprubí. Institut de Govern i Polítiques 

Públiques de la UAB.  

 

 

 Dr.  Xavier Torrens. Professor de Ciència Política a la 

Universitat de Barcelona 

 

14.00 – Cloenda de l’acte 

 Sr. Francesc Sanchez. Regidor de Serveis Socials, 

Salut i Convivència de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú i President del Consorci de Serveis a les 

Persones.  

13.00 – Conferència:  

La inclusió social i la gestió de la diversitat 

10.00 – Conferència:  

L’exclusió social i els governs locals en el context 

actual 

Presentació 

Tenim una realitat en la qual els canvis socials estan 

comportant una intensificació de les desigualtats i estan 

provocant l’emergència de nous riscos d’exclusió social. 

Als perfils tradicionals de pobresa i exclusió, hi hem 

d’afegir la incertesa de totes aquelles persones que s’hi 

enfronten per primera vegada. 

Davant d’aquestes transformacions, les administracions i 

el tercer sector han d’adoptar nous enfocaments en les 

polítiques i en les formes de gestió que permetin assolir 

una societat més inclusiva per donar resposta a aquests 

nous fenòmens d’exclusió social. 

El Pla Local d’Inclusió Social –VNG Inclusió– és 

l’instrument que ens ha de facilitar fer el pas del “municipi 

que tenim” al “municipi que volem” i serà el full de ruta 

que ens ha de permetre transformar la realitat social de 

Vilanova i la Geltrú  perquè sigui una ciutat més 

cohesionada i inclusiva. 

Amb aquesta Jornada de Presentació de la Diagnosi de 

l’Exclusió Social a Vilanova i la Geltrú volem donar a 

conèixer i compartir les diferents cares que l’exclusió 

social presenta a la nostra ciutat, i que poden ser 

extrapolables a molts altres municipis. 

 

Vilanova i la Geltrú, 24 de novembre de 2011 


