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Introducció  
_____________________________________________ 
 

 
 
El document de Bases per a la governabilitat de Vilanova i la Geltrú 2015-2019, 

impulsat pel Govern municipal a l’inici d’aquesta legislatura, defineix entre els seus 
objectius l’elaboració d’un Pacte social entre l’Ajuntament i les Entitats del Tercer 

Sector, per tal d’aprovar un Pla de Xoc d’Emergència Social que garanteixi les 

prestacions socials bàsiques a les famílies amb menys recursos.  

 

En aquest sentit, el passat 7 de juliol, el Govern municipal va presentar públicament 
el Pacte Social de VNG. Aquest és un document que recull 14 objectius per lluitar 
contra la crisi econòmica, l’increment de la pobresa i la desigualtat social a la nostra 
ciutat, durant aquesta legislatura.  
 
El Pacte Social1 s’estructura en 5 eixos de treball:  
 

� Eix d’atenció social 
� Eix educatiu 
� Eix de la cohesió social i la participació 
� Eix de l’habitatge 
� Eix d’ocupació i treball 

 
Per poder desenvolupar els objectius d’aquest pel Pacte Social, es proposa elaborar 
un Pla de xoc per a l’emergència social que definirà les accions concretes a impulsar 
en els propers anys.  
 
Però abans de concretar-ne les accions, s’ha cregut necessari comptar amb la 
participació de diverses entitats, professionals de l’àmbit social i persones a títol 
individual per tal de valorar les actuacions que ja s’estan portant a terme a la ciutat 
en matèria social, veure què manca i què caldria potenciar o impulsar a través del pla.  
 
Aquest informe recull les aportacions que s’han fet en els 2 tallers participatius que 
ha organitzat l’Ajuntament els dies 29 d’octubre i 3 de novembre de 2015. Aquestes 
aportacions s’han traslladat al personal tècnic que ha de redactar el Pla de Xoc per tal 
que les tingui en compte a l’hora d’elaborar les propostes d’actuació.  
 
 

 

                                                 1 Podeu consultar el contingut del Pacte Social a l’annex 
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Metodologia 
_____________________________________________ 
 

 
 
Per tal de recollir l’opinió de la ciutadania en relació al Pla de xoc, s’han realitzat dues 
sessions de treball participatives i obertes tant a entitats, com a professionals del 
sector així com a persones a títol individual. Algunes entitats també han fet arribar  
les seves aportacions a través de correu electrònic.  
 
Les sessions de treball del Pla de Xoc s’han desenvolupat tenint en compte els cinc 
eixos de treball del Pacte social. Així doncs, en la primera sessió de treball s’han 
tractat dos dels eixos (ocupació i educació) i en l’altre sessió els altres tres eixos 
(atenció social, habitatge, cohesió-participació).  
 
Cada taller participatiu s’ha organitzat de la següent manera:  
 
 

 

18:00 h a 18:30 h Presentació de la regidora i explicació d’algunes dades  
Per a aquests tallers s’han elaborat dos materials de consulta que s’han enviat 
prèviament als participants. En concret s’ha elaborat una diagnosi d’indicadors socials 
i un recull de totes les actuacions que s’estan realitzant a la ciutat.  A la primera part 
de la sessió, s’han explicat algunes dades i s’han pogut consultar aquests materials 
durant el taller.  
 
18:30 h a 19:30 h Treball en grup  
Els participants s’han repartit en 3 grups de treball i han pogut explicar de manera 
individual quines necessitats creuen que hauria d’abordar el Pla de Xoc i quines 
propostes concretes farien al Pla de Xoc. Cada grup ha consensuat diverses propostes 
i les ha anotat en una fitxa de treball. Els grups han seguit una dinàmica basada en 
l’autogestió del propi grup i la dinamització només ha calgut en moments puntuals. 
 
19:30 h a 20 h posada en comú de les propostes  
Un portaveu de cada grup ha explicat en el plenari les aportacions consensuades.  
 

- Sessió de treball 1: Parlem d’ocupació i educacióSessió de treball 1: Parlem d’ocupació i educacióSessió de treball 1: Parlem d’ocupació i educacióSessió de treball 1: Parlem d’ocupació i educació    Dijous 29 d’octubre, de 18h a 20h al Centre Cívic la Geltrú  - Sessió de treball 2: PaSessió de treball 2: PaSessió de treball 2: PaSessió de treball 2: Parlem d’accions socials, habitatge, cohesió i participació. rlem d’accions socials, habitatge, cohesió i participació. rlem d’accions socials, habitatge, cohesió i participació. rlem d’accions socials, habitatge, cohesió i participació.     Dimarts 3 de novembre, de 18h a 20h al Centre Cívic la Geltrú 
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CREACIÓ DE LA MESA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ 
(GRUP 1) 
Creació d’una Mesa d’ocupació i formació municipal, que 
agrupi els diferents recursos i que pugui contribuir a una 
millor coordinació en formació, prospecció i gestió d’afers 
laborals. En general, crear actuacions que millorin el treball 
en xarxa per resoldre les dificultats de coordinació que es 
puguin produir.  

 
 
MILLORA DE LA DIFUSIÓ DELS RECURSOS I PROJECTES (GRUP 1) 
Accions encaminades a millorar la difusió i la informació dels recursos existents. Molts dels 
participants perceben que no es coneixen bé els recursos i que n’hi ha que semblen duplicar-
se.  

 
POTENCIAR LA PROSPECCIÓ D’EMPRESES (GRUP 3) 
Caldria potenciar tota la vessant de prospecció d’empreses en l’àmbit de la inserció laboral. 
Les empreses han d’estar sensibilitzades amb la inserció especialment dels col·lectius que 
tenen majors dificultats per treballar. Molts dels projectes que s’estan portant a terme a 
Vilanova no poden donar sortida professional als usuaris 
perquè no es troben empreses.  
 
Es dediquen molts recursos a formar, capacitar i a 
acompanyar a les persones que cerquen feina però es 
destinen pocs recursos humans i materials a estudiar el 
mercat de treball i a sensibilitzar les empreses.  Les empreses 
haurien de tenir més relació i coneixement dels  espais de 
referència de la ciutat en temes d’ocupació, en especial de 
l’IMET.  
 

MILLORAR LA COORDINACIÓ DELS RECURSOS ADREÇATS A LA PROSPECCIÓ 
D’EMPRESES (GRUP 1) 
No només es tracta de potenciar els recursos adreçats a la prospecció  d’empreses sinó 
també millorar-ne la coordinació. Actualment, diferents serveis tenen una persona 
especialitzada en la prospecció però no hi ha coordinació entre aquests professionals i això 
pot dificultar la feina. La coordinació ens faria ser més eficients, saber quins perfils falten i no 
duplicar-nos.  

 
POTENCIACIÓ DEL PROJECTE DE SERVEIS A LA COMUNITAT (GRUP 1) 
En l’àmbit educatiu, es comenta que existeix el projecte de Serveis a la Comunitat que es 
realitza a 4t d’ESO, i en el qual els joves poden fer unes pràctiques en entitats no lucratives. 
Es proposa incrementar la difusió d’aquest projecte entre les entitats i els serveis de la 
ciutat. És important que els joves coneguin què fan les entitats no lucratives i puguin adquirir 
una mínima experiència al respecte.  

Sessió de treball 1: Parlem d'ocupació i educacióSessió de treball 1: Parlem d'ocupació i educacióSessió de treball 1: Parlem d'ocupació i educacióSessió de treball 1: Parlem d'ocupació i educació    
Dijous 29 d'octubre de 2015 

Centre Cívic la Geltrú 
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INCLOURE L’EMPRENEDORIA  I EL COOPERATIVISME A LES FORMACIONS 
(GRUP 3) 
Actualment es porten a terme diferents projectes  a la ciutat com per exemple Emprendre a 

l’escola. Es proposa però, incloure més continguts relacionats amb l’emprenedoria i 
l’economia social en les diverses formacions que es fan, especialment a l’IMET. Es comenta 
que a vegades és complicat ja que els continguts sovint venen molts marcats pel SOC.   
 

INCREMENT DE LES PLACES AL TEGAR (GRUP 3) 
S’explica que molts dels serveis del TEGAR estan saturats i caldria incrementar les places de 
TEGAR per poder donar resposta a totes les demandes existents. Prèviament, l’associació de 
pares del TEGAR ja havia fet arribar una demanda a l’Ajuntament on demanava la creació 
d’un centre de dia i residencial per a persones grans amb discapacitat que permetria 
alliberar places al TEGAR.  
 
També es comenta que hi ha una llista d’espera important de joves amb discapacitat 
intel·lectual que actualment estan fent 4t d’ESO i que són repetidors de curs, per tercera 
vegada o més. No poden anar al Timol ni al Tegar i els pares i mares es preocupen ja que no 
saben a quin recurs els podran adreçar.   
 

CREACIÓ D’UNA FIRA SOCIAL I SOLIDARIA (GRUP 2) 
Creació d’una Fira d’economia social i solidària on puguin 
mostrar-se els diferents serveis, entitats o empreses que 
treballen en l’àmbit social. És una experiència que ja s’està 
portant a terme en altres municipis i que contribuiria a donar 
a conèixer el que es fa, intercanviar experiències entre 
professionals del sector, etc. En aquest sentit també es 
proposa sol·licitar l’adhesió de la nostra ciutat a la xarxa de 
municipis per a l’economia social i sensibilitzar en economia 
local.  
 

CONTINUÏTAT DE LES SUBVENCIONS DELS PROJECTES D’OCUPACIÓ (GRUP 2) 
Es comenta que molts dels projectes d’inserció laboral de col·lectius específics com els joves 
o persones amb problemes de salut mental, són subvencionats pel SOC i tenen només una 
durada de 6 mesos o un any. Caldria que d’alguna manera es pogués donar continuïtat a la 
tasca feta en aquests projectes. En aquest sentit, també s’apunta la necessitat que els 
diferents departaments i entitats municipals, s’agrupin a l’hora de demanar subvencions en 
temes d’ocupació, ja que cada cop costa més competir amb municipis més grans de 
Vilanova.  
 

CREACIÓ D’UN SERVEI PRELABORAL ADREÇAT A PERSONES AMB PROBLEMES 
DE SALUT MENTAL (GRUP 2) 
S’explica que també caldria impulsar un servei prelaboral que ajudi a les persones amb 
trastorns mentals, que per diverses raons no poden accedir directament al món laboral, a 
adquirir els hàbits necessaris per a la seva inserció laboral.   
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Propostes relacionades amb les accions socials, 

cohesió i participació 
 
POTENCIAR MANERES DE TREBALLAR MÉS COMUNITÀRIES, GRUPALS I NO 
TANT ASSISTENCIALS (GRUP 1)  
Diversos professionals de serveis socials i de les entitats 
comenten que a l’àmbit social s’està treballant massa a 
nivell assistencial i caldria transformar aquest treball de 
caire més caritatiu en treball comunitari. Des de Serveis 
socials es gestionen ajuts, beques, etc però cal un treball a 
nivell grupal i comunitari amb la finalitat de capacitar.  
Caldria potenciar més l’intercanvi i la corresponsabilitat i 
cooperació de la ciutadania. El model de donar ajudes 
gratuïtes i sense res a canvi no està funcionant.  

 
CREAR FÒRUMS i/o ESPAIS DE TROBADA ON ELS RECURSOS SOCIALS PUGUIN  
INTERCANVIAR EXPERIÈNCIES (GRUP1) 
Es comenta que hi ha una manca de coneixement dels recursos socials de la ciutat. Aquest 
desconeixement no és només de la ciutadania envers els recursos sinó també entre les 
pròpies entitats i recursos. Hi ha molts petits projectes que treballen de manera 
independent però no hi ha cap espai de trobada i/o relació. Es podria crear algun tipus de 
fòrum on s’expliqui què fa cadascú i també on es puguin fer visibles les ofertes i les 
demandes de cada entitat/servei. S’han de crear espais de diàleg. Podia ser un espai virtual 
dinàmic on constin les ofertes i demandes de les entitats i altres recursos socials.  
 

POTENCIAR LA MONEDA SOCIAL TURUTA I ALTRES INICITIVES D’INTERCANVI 
(GRUP 1) 
Es considera que la moneda social podria ser una eina més per promoure la cooperació, 
l’intercanvi i una nova manera de treballar. Cal pal·liar les diferents problemàtiques socials 
que ens anem trobant  però també cal actuar sobre algunes de les causes que estan 
provocant un model econòmic competitiu, excloent, etc.  Es proposa potenciar aquesta 
moneda, crear un Consell Assessor i impulsar xerrades amb entitats socials per donar a 
conèixer el projecte.  

 
PRESSIÓ POLÍTICA A LES EMPRESES (GRUP 1) 
Es considera que l’Administració hauria de pressionar molt més a les empreses en especial 
les de subministres elèctrics o aigua. En concret es comenta que quan hi ha impagaments de 
factures caldria que l’Ajuntament negociés més amb l’empresa.   
 
 

Sessió de treball 2: Parlem d'Sessió de treball 2: Parlem d'Sessió de treball 2: Parlem d'Sessió de treball 2: Parlem d'accions socials, habitatge, accions socials, habitatge, accions socials, habitatge, accions socials, habitatge,     
cohesió i participaciócohesió i participaciócohesió i participaciócohesió i participació    

Dimarts 3 de novembre de 2015 
Centre Cívic la Geltrú 
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CREACIÓ D’UN SERVEI DE ROBER (GRUP 1) 
Hi ha algunes iniciatives puntuals a la ciutat en aquest sentit, però caldria impulsar un 
projecte potent a nivell de ciutat.  

 
TREBALL AMB LES ESCOLES (GRUP 1) 
Durant la sessió es parla de la importància d’incorporar aquesta visió d’intercanvi, 
corresponsabilitat i cooperació des de l’escola. En aquest sentit, es parla tant de que per 
exemple els pares puguin fer tasques per l’escola (cuinar, fer activitats, etc) fins a que 
l’alumnat també faci activitats en benefici de la comunitat. Es tracta d’educar en la idea de 
l’intercanvi i no en la idea de rebre recursos públics a canvi de res.  

 
PLA DE TREBALL CONTRA LA PROBRESA ENERGÈTICA (GRUP 2) 
S’explica que es va començar a fer una feina en el marc de la Taula de la pobresa energètica i 
caldria donar-li un nou impuls i fer-la més operativa.   

 
REFORÇAR LA DETECCIÓ DE MALTRACTAMENT DE LA GENT GRAN (GRUP 2)  
Es considera que una de les problemàtiques que cal reforçar a través del pla de xoc és el del 
maltractament de la gent gran.  

 
FER UNA CIUTAT MÉS ACCESSIBLE PER 
A LA GENT GRAN (GRUP 2)  
Un dels temes que caldria reforçar és el de fer 
una ciutat més accessible per a les persones 
amb mobilitat reduïda com per exemple la 
gent gran. En els plans urbanístics, ja sigui el 
Pla General o el Pla de Mobilitat, caldria tenir 
en compte aquests criteris a l’hora de 
dissenyar la ciutat.  

 
MÉS ATENCIÓ A LES PEPSONES QUE VIUEN AL CARRER (GRUP 2)  
Un dels col·lectius més vulnerables i que caldria atendre de manera especial, és el de les 
persones que viuen al carrer. En aquest sentit, es comenta que caldria impulsar accions per 
detectar i acostar-se a aquestes persones ja que sovint és un col·lectiu que es coneix poc. 
També s’explica però, que al impulsar aquestes accions cal tenir en compte que algunes 
d’aquestes persones que viuen al carrer hi volen seguir vivint per molts recursos que els hi 
ofereixin.  

 
FER PARTICIPAR ALS COL·LECTIUS VULNERABLES EN ELS PROJECTES (GRUP 2) 
Es proposa que en totes les accions que es desenvolupin adreçades als col·lectius 
vulnerables, es tingui en compte aquests col·lectius en el disseny i desenvolupament del 
projecte.  

 
MENJADOR SOCIAL  (GRUP 2) 
A Vilanova hi ha un servei de menjador social a Can Pahissa però es va debatre si cal 
construir-ne un de nou. Va haver-hi opinions diverses ja que alguns participants consideren 
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que el menjador pot estigmatitzar al col·lectiu. Es proposa impulsar un projecte on les 
persones que ho necessitin puguin anar a menjar a restaurants i que disposin d’uns vals de 
pagament. Amb aquest sistema no s’estigmatitzaria a ningú i no caldria fer la inversió en una 
instal·lació pel menjar. En tot cas, en el cas que s’impulsés aquest menjador, es considera 
que els usuaris hi haurien de participar en la seva gestió d’alguna manera per 
corresponsabilitzar-los i implicar-los en el projecte.  

 
MÉS SUPORT PELS CUIDADORS DE GENT GRAN (GRUP 2) 
S’apunta que les persones cuidadores de gent gran en l’àmbit familiar no disposen de 
coneixements pràctics i tampoc saben quins recursos hi ha a la ciutat. Caldria potenciar una 
línia de treball en aquest sentit per informar i acompanyar a les persones cuidadores.  

 
CREACIÓ D’UN CENTRE DE DIA I RESIDENCIAL PER A DISCAPACITATS (GRUP 3) 
Es destaca que un dels col·lectius vulnerables i que haurien de rebre més atenció a través del 
Pla de Xoc és el de les persones amb discapacitats psíquiques que estan envellint. Es 
comenta que al TEGAR hi ha un 21% de persones de més de 60 anys.  Es proposa crear un 
centre d’aquestes característiques a nivell comarcal que permetria alliberar places del 
TEGAR.  
 

APROFUNDIR EN EL CONEIXEMENT DE LA REALITAT SOCIAL DE VILANOVA 
(GRUP 3) 
Diversos grups  consideren que no es coneixen suficient  
moltes de les problemàtiques socials que ens trobem a la 
ciutat. Per això es proposa potenciar  un Observatori de 
la realitat i/o estudis sobre qüestionis concretes que 
permetin quantificar i analitzar aquestes realitats i poder 
fer una tasca més preventiva:  
 

- Estudi de les persones grans que viuen soles 
- Quantificar i estudiar la problemàtica dels 

desnonaments  

 
IMPULS DE L’ECONOMIA COOPERATIVA (GRUP 3)  
Pel que fa al col·lectiu de les persones aturades, que també es considera que ha de ser 
prioritari en el pla de xoc, es proposa potenciar iniciatives d’economia cooperativa (per 
exemple en temes de manteniment de la ciutat).  

 
MÉS VISIBILITAT DE LES MALALTIES DEGENERATIVES (GRUP 3)  
Un altre dels col·lectius vulnerables que hauria d’atendre el pla de xoc, és el de les persones 
amb malalties degeneratives (alzheimer, parkinson, etc). Es proposa promoure el 
coneixement de les entitats que treballen per aquests col·lectius, tenir més presència a la 
ciutat, potenciar-ne la comunicació, més coneixement per part de l’administració, etc.  
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Propostes relacionades amb l’habitatge 
 
POTENCIAR INICIATIVES QUE PROMOGUÍN L’ACCÉS, EL MANTENIMENT I LA 
DIGNITAT DELS HABITATGES (GRUP 1)  
Es proposen diverses iniciatives per promoure tant l’accés com el manteniment de 
l’habitatge digne. En concret, s’han fet propostes entorn a crear Cooperatives d’habitatge 
per compartir vivenda o iniciar projectes pilot per compartir pis entre gent gran i joves. 
També en el manteniment de les vivendes, es podrien fer arranjaments a través de persones 
que estan a l’atur o els repercuteixi menys despesa vivenda.  

 
REDUIR ELS PISOS BUITS SENSE ÚS I DINAMITZAR LA BORSA DE LLOGUER 
SOCIAL (GRUP 1)   
Es comenta que sovint molts dels pisos de protecció oficial queden buits i l’Administració 
triga molt de temps en adjudicar nous llogater. És una qüestió de lentitud burocràtica ja que 
demanda n’hi ha.  
 
També es comenta que caldria agilitzar la Borsa d’habitatge amb pisos de fons bancari o 
d’altres institucions que tenen vivendes en propietat (Església, fundacions, etc). Actualment, 
els pisos que hi ha a la borsa són principalment de particulars i tenen un lloguer que moltes 
famílies no es poden permetre. Des de fa un temps que s’està treballant perquè bancs i 
altres institucions cedeixin pisos per a la borsa de lloguer i s’està aconseguint, però és un 
procés molt lent i caldria pressionar.  
 
En aquest sentit, també s’explica que la llei 24/2015 diu que tots els bancs que tinguin més 
de 17 pisos en propietat són grans tenedors i en aquests casos, els Ajuntaments poden 
supervisar-los i intervenir-hi perquè mobilitzin aquestes vivendes amb finalitats socials.  

 
IMPULSAR L’OFICINA D’HABITATGE I CREAR UN OBSERVATORI (GRUP 1 i 
GRUP 2) 
Es considera que s’haurien de dedicar molts més recursos a l’Oficina d’habitatge i que 
aquesta no només sigui gestora d’ajudes sinó que faci una tasca més informativa i 
d’assessorament a la ciutadania. Potser caldria dotar-la de perfils professionals més socials.  
 
També es proposa que hi hagi un Observatori on hi hagi representants de la societat civil i les 
institucions. 

 
APLICACIÓ DE LA LLEI 24/2015 DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR 
L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA (TOTS 
ELS GRUPS)  
Es comenta que si s’apliqués la llei es resoldrien molts dels problemes d’habitatge amb els 
que ens trobem. Aquesta llei preveu diversos mecanismes per evitar els desnonaments 
oferint alternatives de lloguer social, plans de pagament dels deutes, que les despeses 
d’habitatge i en subministraments bàsics no  comportin més del 30% dels ingressos 
disponibles de la unitat familiar, etc.  La implementació d’aquesta llei està sent un procés 
lent i caldria agilitzar la seva aplicació.  
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PISOS DE TRÀNSIT (GRUP 2) 
Es comenta que en situacions d’emergència en temes d’habitatge, a Vilanova es deriva 
aquestes persones a un hostal però que les places són insuficients i no es pot estar a la fonda 
durant molt de temps. Es proposa impulsar pisos de trànsit per aquestes persones mentre 
dura aquesta situació d’inestabilitat per la pèrdua d’habitatge.  

 
PATRIMONI I HABITATGE SOCIAL (GRUP 2) 
A Vilafranca està funcionant un projecte on l’Ajuntament avala propietaris de pisos perquè 
els puguin rehabilitar i posar a la borsa de lloguer social. Moltes d’aquestes propietats són 
de patrimoni així que amb el projecte es compleix una doble funció, mantenir el patrimoni i 
impulsar el lloguer social.   

 
RESERVA DE PISOS PELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES (GRUP 2)   
Es destaca que en tot aquest procés d’impuls i promoció de vivenda social, caldria reservar 
un percentatge de places pels col·lectius especialment vulnerables com poden ser les 
persones amb problemes de salut mental o gent gran.  
 
En el cas de la gent gran, s’explica que als països nòrdics i també en algunes ciutats 
catalanes, ja hi ha projectes perquè les persones grans comparteixin pis.    
Aquí a Catalunya, hi ha un alt percentatge de gent gran en residències i hi ha poques places i 
cares. Es podria fer un projecte de petits habitatges i que 5 o 6 persones grans poguessin 
compartir casa.   

 
IMPULSAR EL PROJECTE HABITATGES SOLIDARIS (GRUP 3)  
Un altre dels col·lectius a atendre és el de les persones sense sostre, un fet que està creixent 
a la societat i en barris concrets de Vilanova (Baix a mar, Centre Vila). Es proposa impulsar el 
projecte habitatges solidaris (ja es va aprovar una moció en aquest sentit) i reprendre el 
projecte “Casa meva és casa teva” que es va elaborar des de Serveis socials. 

 

 
   
HABITATGES COMPARTITS ENTRE GENT GRAN I ESTUDIANTS (GRUP 3) 
Es destaca la problemàtica de la gent gran que viu sola i que sent la soledat. A Vilanova hi ha 
voluntariat que els atén però no és suficient. A la nostra ciutat hi poden haver unes 1000 
persones que viuen soles. En aquest sentit es podria impulsar una campanya per promoure 
un projecte d’habitatges compartits entre gent gran i  estudiants, aprofitant que a Vilanova 
hi ha la UPC.  
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MÉS CONTROL EN L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES SOCIALS (GRUP 2) 
Una persona va comentar que caldria millorar el control en l’adjudicació dels pisos de lloguer 
social. Es comenta que caldria que Serveis Socials fes un seguiment més exhaustiu d’aquest 
pisos i es revisin els criteris d’atorgament dels pisos per evitar que realment es destinin a les 
persones que més ho necessiten.  
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Participants i grups de treball 
 
 

Sessió de treball 1:  
Parlem d’Educació i Treball 
 
GRUP 1  
 

JORDI PALACIOS Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 

RAQUEL MARTINEZ Dins Garraf 

M BLANCA TETAS  A títol individual  

JORDÀ SEVILLA   A títol individual 

 
 

GRUP 2 
 

TON DALMAU ECOL3VNG 

FÀTIMA PAULE Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 

NÙRIA PERETÓ Associació de Discapacitats del Garraf 

EVA MONTES Grup Atra 

 
 

GRUP 3  
 

DIEGO DELGADO Associació de Pares Tegar 

Mª ISABEL GRACIA Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 

RUPERT MEDINA Associació de Discapacitats del Garraf 

TANIA REYES Economat  

SUSANA SANAHUJES Acció Solidària amb el Sàhara 

LALI JAUMEANDREU  Associació de Pares Tegar 
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Sessió de treball 2:  
Parlem d’accions socials, habitatge, participació i cohesió  
 

GRUP 1  
 

TON DALMAU ECOL3VNG 

EVA MONTES GRUP ATRA 

ANA FRANCISCA RESA  A títol individual 

NÚRIA RIBÉ Serveis Socials 

IRENE FERNANDEZ Serveis Socials 

JUANJO GARCIA PAH 

ROSA PISANU AMICS GENT GRAN 

LUÍS CAMIÑA Mensa del Cor 

ENRIQUE CASTRO Garraf Coopera 

ELISABETH  BLADES Creu Roja  

 

GRUP 2 
 

MANUEL CLAVER Representant ICV 

MANUEL SOLÉ AFAMMG 

TANIA REYES Economat  

PERE  ORTOLL  A títol individual 

CRISTINA MARTÍ VNG Inclusió 

PLÀCID SALVADOR Serveis Socials 

MARGARITA TORRES PAH 

FRANCESC AYALA Amics de la Gent Gran 

ÀNGEL GIMENEZ Associació Cultural Gitana 

 

GRUP 3 
 

ANTONI CARREÑO Representant ICV 

DIEGO DELGADO Associació de Pares Tegar 

M BLANCA TETAS A títol individual 

ANTONIA TAMAYO Amics de la Gent Gran 

MARTA PUJOL Serveis Socials 

MONICA CABRERA PAH 

QUETI VINYALS Regidora d’ERC 

CARME CROUS Cooperacció 

LALI JAUMEANDREU  Associació de Pares Tegar 
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Annex 1 
 

APORTACIONS DE LES ENTITATS 
AL PACTE SOCIAL DE VNG 

 
A continuació, es presenten les aportacions que han realitzat diverses entitats de 

la ciutat, a través de correu electrònic,  a l’esborrany del pacte social de Vilanova 

i la Geltrú. El pacte es va presentar el passat 7 de juliol de 2015 a la sala d’actes 

de la UPC i es va obrir un termini de presentació d’esmenes que va finalitzar el 

30 de juliol. Aquest pacte social es concretarà,  a partir de setembre, en un Pla 

de Xoc amb accions concretes.  

 

AMICS DE LA GENT GRAN  
Des d’ Amics de la Gent Gran volem fer arribar les nostres aportacions, en el 
sentit de posar de manifest el nostre interès per continuar oferint la nostra 
activitat a la localitat de Vilanova i la Geltrú, a través d’ una xarxa de voluntariat 
(hi ha actius més d’ una seixantena de voluntaris i voluntàries a la Delegació de 
Vilanova i la Geltrú). 
Una activitat que consisteix en oferir Serveis i Activitats a persones grans que es 
troben i/o se senten soles. Actualment estem atenent més d’ una seixantena de 
persones grans, la majoria en el seu domicili, però també fem voluntariat en 
Residència. 
En relació als Serveis Socials, atenem aquelles peticions que ens deriven a través 
de l’ Equip d’ Atenció a la Dependència, així com les que provenen de l’ Àrea 
Bàsica, o bé del mateix Consorci Sanitari –Hospital Sant Antoni Abat-. 
 
D’ altra banda, quant a Participació Ciutadana, formem part de diversos espais 
compartits amb d’ altres entitats, ja que el nostre projecte potencia el treball en 
xarxa. Formem part  activa de: 

• Mesa d’ Entitats Socials 
• Mesa Gent Gran 
• Consell Comarcal del Garraf 

 
Amics de la Gent Gran estem inscrits al Registre d’ Entitats Municipals. 
Per tal de poder realitzar la nostra activitat, necessitem el suport d’ aquest 
Ajuntament, tant en continuar disposant d’ espais com ara el Centre Cívic la 
Sardana –on tenim actualment la nostra seu-, així com d’altres (Centre Cívic la 
Geltrú, on realitzem el taller la Bufanda de la Iaia) i amb la intenció d’ estar 
propers als diferents barris de la nostra localitat. 
També en aquests espais s’ acull l’ activitat formativa dirigida al Voluntariat.  
Enguany hem realitzat al Centre Cívic la Sardana el curs Gestió de les Emocions i 
tenim previst realitzar en el mes d’ octubre el curs d’ Introducció al Voluntariat. 
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A banda, ens presentem anualment a la convocatòria d’ Ajuts a entitats i 
associacions,  per sol·licitar un suport econòmic a la creixent activitat al nostre 
municipi . Aquí sí volem fer esment del fet que d’ una banda hi ha hagut una 
minva en la dotació econòmica per a l’ any 2015, tot i donar-se una major 
activitat, i que encara tenim pendent de rebre l’ atorgat el 2014. 
 
En conjunt, volem posar de manifest que tenim un model social, dinàmic i la 
vegada en procés de creixement tant en nombre de persones a les quals ens 
dirigim, així com geogràfic, i en aquest sentit ens sentim que formem part d’ 
aquest Pacte Social. 
 
*Adjuntem la Memòria  presentada a la Sol·licitud 2015, així com el Decàleg de 
bones pràctiques d’ Amics de la Gent Gran envers el bon tracte. 
 
 
ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON 

La Delegació del Garraf de l'Associació Catalana per al Parkinson vol arribar al 
màxim de persones afectades per aquesta malaltia de la nostra ciutat, per tal 
d'oferir les activitats terapèutiques i socials de la nostra Delegació. 

Per altra banda la Delegació vol conèixer les necessitats dels malalta i dels seus 
familiars i/o cuidadors. 

També podem oferir als professionals de l'atenció domiciliària la informació que 
l'Associació te de la malaltia de Parkinson i que aquests professionals poguessin 
gaudir de les sessions formatives que anualment organitzem . 

Per tot plegat fem la proposta d'una coordinació amb els serveis socials i de salut 
per: 

1. Oferir els nostres recursos, terapèutics i formatius 
2. Arribar, mitjançant aquests serveis, a més persones afectades 
3. Conèixer les necessitats dels malalts i cuidadors 

Demanem la possibilitat de participar en els grups de suport als cuidadors, que 
des de serveis socials o salut de l’ajuntament, s’organitzin. 
 
ASSOCIACIÓ PARES TEGAR 
 
La Associació Pares Tegar pro Discapacitats del Garraf , va estar present el 7 de 
juliol a la 1ª trobada pel PACTE SOCIAL a Vilanova i la Geltrú.  
Allà varem fer la nostra demanda , la mateixa que ara us transmetem:  
Les Persones Grans amb discapacitat ( de 55 a 70 anys aprox), son un 
COL.LECTIU EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL.  
En tota la comarca del Garraf ( a Sitges) només hi ha 1 CENTRE DE DIA per a 
persones amb Discapacitat profunda o greu, amb lo que està TOTALMENT PLE I 
SATURAT.  
Al Tegar de Vilanova hi ha un 25% de persones GRANS ( entre 55 a 70 anys) 
amb Discapacitat , que quan ja no hi puguin estar perquè al envellir seran més 
profunds i greus i dependents , ON ANIRAN A PARAR???  
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Per això demanem, en nom dels Pares, Mares i Famílies:  
CREAR UN CENTRE DE DIA I RESIDENCIAL A VILANOVA , PER A 
PERSONES GRANS AMB DISCAPACITAT , perquè a més amb la creació 
d'aquest CENTRE DE DIA I RESIDENCIAL PER A PERSONES GRANS AMB 
DISCAPACITAT , quedarien Noves places LLIURES AL TEGAR, per també 
poder entrar NOVES PERSONES JOVES AMB DISCAPACITAT, que ara no 
tenen on anar ni que fer.  
Estem a la vostra disposició, per treballar plegats amb Col·laboració e implicació.  
Moltes gràcies  
 
COOPERACCIÓ 

Definir un protocol d’actuació rapida per les situacions d’emergència en països 
del tercer mon. per tal de fer arribar els recursos disponibles el mes aviat 
possible. 

Restablir les funcions del Consell Municipal de Cooperació 

Dones per la cooperació.  

CCOO PPJJ  
En relación con la propuesta de pacto social del ayuntamiento de VNG y teniendo 
en cuenta que CCOO PPJJ es una organización de defensa de los pensionistas y 
jubilados o sea especialmente de la gente mayor, creemos que seria necesario 
saber como el ayuntamiento en los años pasados (al menos de 2014) ha gastado 
el dinero de los Servicios Sociales en relación con estas personas.  
También le informamos que CCOO al nivel nacional ha organizado una campaña 
contra la pobreza energética y que estamos de acuerdo con toda acción en este 
sentido.  
Finalmente el tema del alojamiento de las personas mayores con dependencia o 
no es otro tema importante y mal resuelto en VNG con las plazas de residencia 
que existen y con precios excesivos. 
 
IAIOFLAUTES  
PACTE  SOCIAL    de    VNG    2015,           
Aportacions  de    Iai@flautes    Garraf    i    Marea    Pensionista    Garraf         
* En primer lloc fem palesa la decepció general que hem tingut pel document 
presentat en la reunió del 7 de juliol per la poca concreció que té. Trobem a 
faltar molt més contingut. En tot ell hi ha grans frases que no diuen pràcticament 
res.  
 
* D’altra banda, quinze dies és molt poc temps per poder participar i fer 
propostes prou madurades i treballades en un col·lectiu.  
 
* En primer lloc hi ha d’haver un “mapa de necessitats de la vila”. Dins d’aquest, 
un apartat de persones d’edat avançada que viuen soles, per tenir-les en compte 
i intentar organitzar i oferir un “veïnatge/tutorial” 
 
En  les    propostes    que    enumerem    a    continuació,    i    tenint    en    compte    la   
 protecció    del    dret    a    la    intimitat,    es    poden    donar    les    dades    que    creiem   
 que    són    necessàries    i    imprescindibles    per    una    correcta    planificació    del   
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 pacte,    tenint    en    compte    l'anonimat    de    les    persones    i    mai    donar    cap    nom   
 ni    adreça.    Es    pot    parlar    de    zones    i    barris.        
 
A Barcelona, en alguns barris s’està fent i dóna bons resultats.  
 
* Cal saber de quin pressupost participatiu es disposa a nivell general i, també 
en concret, de quin en cadascun dels 5 EIXOS (No sabem si es va dir o no però 
em sembla que caldria dir-ho)  
De cada eix o àmbit se’ns hauria d’informar sobre què s’ha fet fins ara, com ha 
funcionat (punts forts i punt s febles) i situació en què ens trobem.  
 
* Demanem que l’Ajuntament intervingui en qualsevol desnonament i s’impliqui 
en les negociacions activament.  
 
Es pot prendre l’exemple de Barcelona de pactar amb els bancs per treballar o no 
amb ells segons desnonin o no.  
 
* Inversió per part de l’Ajuntament en habitatges de lloguer social. Els diners 
obtinguts del cobrament de la multa als pisos buits en mans de bancs i/o 
asseguradores també s’hi poden dedicar.  
 
* Que es tornin a municipalitzar les empreses privatitzades. 
 
*  “Premiar” les empreses que tenen contractats i contracten treballadores/res 
de Vilanova i la comarca (Aquest punt es podria expandir a les altres poblacions 
del Garraf).  
 
* Instar perquè es redacti una llei que permeti prohibir que els súpers, les 
botigues i mercats llencin menjar i el portin als menjadors socials, economat o 
banc d’aliments. Es podria organitzar un servei de recollida (uns llocs de treball 
més) a exemple del model francès.  
 
* Clarificar quin tipus de compromís suposa la signatura del Pacte tant per part 
de l’Ajuntament com per part de les entitats.  
 
* Donat que són moltes les entitats implicades en el Pacte, el “mapa de 
necessitats” ampli i les actuacions diverses i abundants...trobem interessant la 
creació d’algun tipus d’enllaç en el qual hi hagi el mapa i la planificació s’hi vagin 
anotant les actuacions que es van fent s’hi puguin fer aportacions de noves 
necessitats que es detectin l’accés sigui “restringit” a les persones representants 
de cada entitat i aquí designi l’Ajuntament.  
 
Una revisió anual del Pla ho trobem insuficient. Per ser efectius hem de ser molt 
més dinàmics i aquesta eina informàtica que proposem pot ser molt funcional. 
De totes maneres, la revisió anual és igualment necessària.  
 
GRUP ATRA  
1. Incrementar la partida pressupostària destinada a subvencions per a 
programes socials per a diferents col·lectius del municipi presentats per les 
entitats socials . 
2. Compliment dels terminis de pagament de les subvencions atorgades 
3. Suport econòmic per al Programa de Suport a la Pròpia Llar per a Persones 
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amb Malaltia Mental, ACTUA  TOTS PER TOTS en funcionament des del juliol de 
2014 implementat per ATRA. 
4. Manteniment i si es possible increment d’accions del Pla de Prevenció de 
Drogues del Municipi 
5. Manteniment i si és possible incrementar les accions  del Programa de 
Prevenció en temes de sexualitat, afectivitat i de relacions abusives en 
adolescents 
6. Prioritzar el treball amb adolescents en situació de risc social 
7. Programa de Suport a Adolescents i Joves i les seves famílies front a un 
primer diagnòstic de Malaltia Mental 
8. Programa de Suport a la Vida Autònoma (PSVA) per a Persones 
Drogodependents 
9. Servei Prelaboral per a Persones amb Malaltia Mental 
10. Centre Especial de Treball per a Persones amb Malaltia Mental. 
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DIAE Plataforma pels drets de l’infant atenció educativa 
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Annex 2 
 

PACTE SOCIAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

 

CONTEXT ACTUAL 

 

En els darrers anys, la dinàmica social a la nostra ciutat ha estat completament marcada per 

la crisi econòmica general de la que Vilanova i la Geltrú no ha estat aliena. Una crisi que ha 

multiplicat les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió laboral i social, situant un elevat 

nombre de persones per sota del llindar de la pobresa. 

 

Per un costat, s’han incrementat les dificultats dels sectors de la població que ja es trobaven 

en situació de pobresa i, per altre, s’han produït processos intensos d’exclusió social per 

primera vegada en persones i famílies que en molt pocs anys han passat de tenir un nivell 

de vida raonable a la pobresa. Situacions que produeixen efectes molt greus en les 

persones que les pateixen i que limiten les oportunitats d’infants i joves, generant un 

important cost social per al futur.  

 

Així doncs, l’increment de la pobresa i les desigualtats ha suposat un important repte per la 

cohesió social a la ciutat i ha incrementat, alhora, la demanda i la pressió sobre els serveis 

municipals. 

 

Les dades ens poden ajudar a fixar una imatge d’aquesta realitat. D’aquesta manera, en les 

últimes dades registrades2, la taxa d’atur se situa en un 15,7% i afecta 5.415 persones 

(dades d’atur registrat el juny de 2015), incidint, majoritàriament, en les dones i els majors de 

44 anys. La taxa d’atur està per sobre de l’atur registrat al Garraf (13,89 %) i a Catalunya (13 

%).  

 

Per altra banda, l’ocupació és inestable, amb un elevat índex de temporalitat (el mes de juny 

de 2015 s’ha produït un 93% de temporalitat en la contractació) i sovint amb una retribució 

insuficient per fer front a les despeses habituals. Un fet que ha generat un nou fenomen molt 

                                                 
2 Informe sobre el mercat de treball, juny 2015.  Vilanova i la Geltrú. Mancomunitat Penedès Garraf. Node Garraf. 
Agència de Desenvolupament. Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona i Fons Social de la Unió 
Europea.  
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preocupant: els “treballadors pobres”3, persones amb una feina però amb una retribució tan 

insuficient que no els permet sortir del risc de pobresa. 

 

La mitjana de famílies tractades a Serveis Socials en els darrers últims cinc anys és de 

3.095 famílies, que representa un total de 7705 persones. Les problemàtiques més 

freqüents que es posen de manifest i son motiu de consulta tenen a veure amb la situació 

econòmica, derivada de la renda, i que afecta a les necessitats més bàsiques (lloguer, 

hipoteca, subministraments, menjar i roba), la situació de salut i els dèficits en la seva xarxa 

relacional. 

 

La mitjana del pes poblacional en relació als casos tractats des de Serveis Socials en els 

darrers cinc anys respecte la població total de Vilanova i la Geltrú és d’un 11,59 %4 així 

doncs de cada 100 vilanovins i vilanovines, 11 han estat atesos per serveis socials. 

Tot això, ha ocasionat un increment de les situacions de precarietat i un augment de la 

demanda d’ajuts tant per la cobertura de les necessitats bàsiques com l’alimentació, 

l’habitatge i els subministraments energètics. 

 

En aquest context, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha intentat respondre a aquest 

increment de les necessitats i la demanda amb un augment tant dels recursos com de les 

accions per tal de donar sortida a les necessitats creixents de la ciutadania. Alhora, les 

entitats del municipi, especialment les entitats socials però també entitats d’altres tipus, han 

multiplicat les seves actuacions per fer front a aquesta situació d’emergència social.  

 

La tasca de l’administració juntament amb la de les entitats ha estat, sens dubte, molt 

positiva per a la ciutat. I quan aquesta feina s’ha fet de manera compartida i coordinada els 

resultats han estat encara millors. És per això que aquest Pacte Social pretén esdevenir un 

marc de referència comú i compartit per Ajuntament, entitats i persones que a títol individual 

s’hi vulguin sumar per comprometre’s en favor de la justícia social i la igualtat d’oportunitats 

a Vilanova i la Geltrú. 

 

L’objectiu del Pacte és tenir un document de compromisos compartits i signat per 

l’ajuntament i les entitats en què totes les parts es mostren disposats a treballar amb uns 

                                                 
3 El concepte “treballadors pobres” fa referència a una tendència en la precarització laboral  que 
inclou tots els treballadors el salari del qual està per sota del nivell oficial de pobresa, i els desocupats 
que fa més de 6 mesos que cerquen feina 
4  Que el 11,59  % de la població a Vilanova i la Geltrú hagi fet ús dels Serveis Socials, no significa 
que hagin estat intervinguts de manera permanent, o es tracti de casos greus d’emergència social.  
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objectius concrets adreçats a garantir la igualtat d’oportunitats i el benestar de cadascun 

dels vilanovins i vilanovines.  

 

Un cop signat el Pacte Social, posarem en marxa el Pla de Xoc que tindrà un procés 

participatiu propi i que establirà mesures d’actuació concretes. El Pla de Xoc coincidirà en el 

temps amb l’elaboració del pressupost amb la voluntat que les entitats puguin participar de 

l’establiment de prioritats d’actuació i de despesa. També de pensar millores que no 

necessàriament han d’anar associades a una partida pressupostària.  

 

El Pla de Xoc es revisarà de manera anual fent partícips les entitats de l’evolució de la 

situació social a la ciutat, de manera que puguin dir la seva respecte les mesures que 

s’impulsin, les que calgui canviar o renovar o la manera en què es gasten els recursos que 

tenim.  

 

Es tracta, doncs, d’aprofitar el coneixement i l’experiència de les entitats de la ciutat per 

sumar-la a l’experiència municipal en favor de la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la 

pobresa i les desigualtats, en definitiva, en garantir els drets socials i la dignitat de tots els 

ciutadans i ciutadanes.  

 

El Pacte Social consta de 14 compromisos estructurats a través de 5 eixos estratègics: 

l’atenció social, l’educació, el foment de la cohesió social i la participació ciutadana, 

l’habitatge i l’ocupació i treball i que defineixen els objectius en els quals manifestem la 

voluntat de treballar plegats.  Aquests compromisos sorgeixen de les necessitats detectades 

en els indicadors socials de Vilanova i la Geltrú i les diagnosis elaborades de manera 

participada entre entitats i ciutadania: el Pla Local de Joventut (2012-2016), el Pla Local de 

la Infància i Adolescència (2013-2018), el Pla Local per a l’Inclusió Social (2013-2015) i el 

Pla Local d’Habitatge (2013-2018).  En base al Pacte Social s’elabora anualment de manera 

participada un Pla de Xoc que defineix i prioritza les accions concretes a desenvolupar, els 

recursos necessaris i disponibles per dur-les a terme, així com els elements necessaris per a 

la seva avaluació. 
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COMPROMISOS DEL PACTE SOCIAL 

 

EIX D’ATENCIÓ SOCIAL  

1. Donar la màxima cobertura a les necessitats bàsiques dels i les ciutadanes i garantir 

uns mínims d’inclusió social, orientant la intervenció amb models de 

coresponsabilitat.   

2. Garantir l’accés als serveis i activitats de la ciutat posant èmfasi en aquelles 

persones en situació o risc d’exclusió social del municipi. 

3. Millorar la detecció  i prevenció de situacions de vulnerabilitat. 

 

EIX EDUCATIU 

4. Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats en l’àmbit educatiu bàsic per al 

desenvolupament de les persones. 

5. Promoure la igualtat d’accés en els àmbits de l’educació i la transició al treball.  

6. Lluitar contra el fracàs, absentisme i abandonament escolar, i potenciar el capital 

formatiu de la ciutadania, promocionant l’augment del nivell d’estudis i formatiu, i la 

millora de coneixements i habilitats de les persones.  

 

EIX DE LA COHESIÓ SOCIAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

7. Promoure una àmplia participació de la ciutadania en els assumptes públics des dels 

valors democràtics de transparència, proximitat, coresponsabilitat. 

8. Fomentar la participació descentralitzada, el voluntariat i l’associacionisme de la 

ciutadania com a exercici de coresponsabilitat i aprofundiment democràtic.  

9. Impulsar el sentiment de pertinença, la cultura del diàleg com a forma de gestió de 

conflictes i la riquesa de l’intercanvi, preuant les aportacions de les dones i 

reivindicant el valor de cada persona més enllà dels gèneres, de les cultures, de les 

creences, de les classes socials, dels itineraris de vida, i identitats sexuals, en el 

marc de respecte als Drets Humans.  

 

EIX DE L’HABITATGE  

10. Promoure  l’accés de la ciutadania a un habitatge digne i adequat a les seves 

necessitats, en unes condicions econòmiques proporcionals als ingressos de la llar, i 

adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la pèrdua de l’habitatge en cas de 

dificultat per fer front al pagament de la hipoteca o de la renda de lloguer. 

11. Evitar els fenòmens de discriminació, exclusió, segregació o assetjament sobre els 

col·lectius més vulnerables, i alhora vetllar perquè les persones amb majors 
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dificultats econòmiques disposin dels ajuts necessaris i/o oferta suficient d’habitatges 

a preus assequibles. 

12. Optimitzar, en col·laboració amb tots els agents públics i privats, la utilització del parc 

disponible d’habitatges del nostre municipi, i en especial evitar les situacions de 

desocupació permanent dels habitatges propietat d’entitats bancàries, fomentant que 

es destinin a lloguer social.  

 

EIX OCUPACIÓ I TREBALL 

13. Impulsar l’economia social i l’emprenedoria: promoure la innovació, l’emprenedoria 

social, l’autoocupació, el cooperativisme i la iniciativa social al municipi.  

14. Fomentar un mercat laboral inclusiu, vetllant per la inserció laboral d’aquelles 

persones amb més dificultat per accedir i/o mantenir-se al mercat laboral.  

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, desembre de 2015 

 

 


