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Tot l'equip volem donar les gràcies al personal municipal, agents socials, entitats i a tota la població que
s'ha sumat en el desenvolupament d'aquest pla per fer possible una Vilanova i la Geltrú més inclusiva. 

Amb la col·laboració de: 



L'exclusió expressa noves configuracions de

desigualtats socials en un context de

transició (i arribada) a la societat de

coneixement i ens evoca a situacions de

no-admissió i privació, d'estar en

processos de "DINS/FORA" en la

capacitat de poder tenir oportunitats

bàsiques i participar en certs àmbits vitals.

 

  La distribució de riscos socials es torna

molt més complexa i generalitzada. Les

fronteres de l'exclusió són móbils i fluïdes

(líquides) i els índex de risc presenten

extensions socials i intensitats personals

altament canviants. 

DEMOCRATITZACIÓ DELS RISCOS
D'EXCLUSIÓ

L'exclusió és un fenomen estructural perquè

implica fractures en el teixit social i la ruptura

de certes coordenades bàsiques d'integració.

Els processos de vulnerabilitat, trencament

social, pèrdua de vincles socials i familiars es

conjuguen amb altres variables causals de

desigualtat. 

 

Tot això passa en un nou paradigma social

complex on les societats s'organitzen "en

xarxa", centrades en la "informació" i on la

principal eina de producció és el

"coneixement". En aquest escenari els

processos d'exclusió i trencament vital, prenen

noves formes i apareixen noves formes

d'exclusió social, noves desigualtats. 

SOCIETATS COMPLEXES I 
CANVIANTS

El benestar de les persones ja no és una

reivindicació que ha de ser atesa des de

nivells d'administració llunyans, sinó que es

tradueix en noves demandes molt

connectades a la vida quotidiana. En els

diferents nivells de resposta de

l'administració per a la inclusió social, els

Ajuntaments esdevenen el servei públic

de més proximitat a la realitat quotidiana. 

 

Davant les noves tendències d'incertesa, es

tracta d'avançar en la millora de la qualitat

de vida de la població amb els recursos

amb què comptem. El repte que se'ns

presenta és trobar noves respostes

socials a vells i nous processos d'exclusió. 

LA RESPOSTA PÚBLICA DE
L'AJUNTAMENT 

QUINES TENDÈNCIES ENS TROBEM?
CANVIS SOCIALS, NOUS PARADIGMES, NOVES RESPOSTES 
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ÉS UN PROCÉS
DINÀMIC I CONSEQÜÈNCIA DE VARIS

FACTORS

Que afecta a les persones en determinats

moments de la seva trajectòria vital,

sobretot quan s'està sotmés a una

combinació de desavantatges socials que

augmenten el risc de vulnerabilitat i per

tant, d'exclusió. 

ÉS UNA SITUACIÓ 
ESTAT DE NECESSITAT INTENSA

Provocat per múltiples factors: materials,

educatius, laborals, sanitaris, familiars... 

 l'acumulació  i combinació d'aquests

factors pot situar a les persones en

situacions d'exclusió social diversa a

situacions de marginalitat. 

ÉS UN RISC
DEBILITAT DE RECURSOS PER

FER-HI FRONT

Es refereix a un context de soledat de la

persona, que, sovint, viu aquesta situació

sense els recursos i vincles necessaris on

trobar suport. 

QUÈ ÉS L'EXCLUSIÓ SOCIAL? 
LES SEVES DIMENSIONS



FULL DE RUTA PER LA INCLUSIÓ A VNG
D'ON VENIM?  CAP A ON ANEM?

Primera diagnosi de la situació

d'exclusió social a VNG on

s'identifiquen les problemàtiques

d'exclusió social a la ciutat i els

perfils de població amb més

risc. Fruit d'aquest procés es fa

el primer pla d'acció per la

inclusió a VNG. 

DIAGNOSI DE L'EXCLUSIÓ
SOCIAL A VNG

Primer procés de treball
conjunt amb els agents socio-

polítics, tècnics i del tercer
sector de la ciutat per generar
el primer pla estratègic  per a
una política d'acció inclusiva a

VNG.

PLA D'ACCIÓ PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL A VNG

2013-2015
Procés d'avaluació del pla per

tal de revisar el disseny, el

procés d'execució de les

accions i una aproximació al

seu impacte en la millora de la

inclusió social a la nostra

ciutat. 

AVALUACIÓ DEL PLA
D'ACCIÓ  2013-2015

Partint de l'aprenentatge fet en

l'avaluació del pla, es treballa per

un nou fulla de ruta per la inclusió

els propers anys. Es torna a

convocar a agents de la ciuat i a

població amb risc d'exclusió per

prioritzar necessitats, reptes i

determinar  el pla. 

PLA D'ACCIÓ PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL A VNG

2019 - 2023
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Identifiquem col·lectivament propostes
d'accions per la inclusió a VNG!

COM L'HEM TREBALLAT?
NECESSITATS I REPTES INCLUSIUS
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Hem definit  l'estratègia metodològica del
desenvolupament del nou pla tenint en compte

l'aprenentatge i reflexions fruit de l'avaluació de l'anterior
pla d'inclusió social (2013-2015) a VNG. 

APRENENTATGES DE L'AVALUACIÓ DE
L'ANTERIOR PLA

FASE PARTICIPATIVA
Identifiquem col·lectivament necessitats i

reptes per la inclusió a VNG!

VALIDACIÓ DE LES ACCIONS

GRUP DE DISCUSSIÓ

SESSIONS DELIBERATIVES

ENQUESTA ONLINE

13 PERSONES

40 PERSONES

38 PERSONESSESSIONS PROPOSITIVES

72 PERSONES

 amb diferents experiències d'exclusió social 

amb perfils professionals transversals, de l'àmbit públic,
tercer sector i serveis especialitzats de la cituat i comarca

57 professionals municipals i 15 entitats 

es proposen 41 accions

Revisió de les accions aplicant  la metodologia de la Teoria del Canvi

Revisió tècnica de les accions amb 15 professionals clau per la inclusió 

Reunions de validació amb els caps dels 10 serveis municipals
responsables de liderar o coliderar les accions competència

del seu servei.

37 ACCIONS 

EQUIP TÈCNIC EXECUTIU
Equip vng[in]inclusió Acompanyament Diputació de BCN



COORDINACIÓ 

 

Presentació, difusió i gestió de recursos inclusius

calra, entenedora i eficient. Assegurar l'impacte

inclusiu dels recursos evitant dupliciats i garantint

informació entenedora i adreçada a tota la

població. 

ORDRE I CLARETAT

 

Generar l'entorn propici i activar els motors

necessaris per tal de promoure girs conceptuals i

metodològics. Es tracta de reformular mirades a

l'hora d'interpretar situacions de vulnerabilitat

social i de definir noves solucions. 

Necessitat de garantir nivells de coordinació

òptims entre serveis (transversalitat) i fluïdesa

relacional entre actors (treball en xarxa). Posada

en valor, consolidació i millora del model

col·laboratiu. 

CREATIVITAT I INNOVACIÓ

Identificació de situacions de vulnerabilitat i

exclusió mitjançant el treball comunitari entès com a

palanca clau per a la promoció de la inclusió social

a la ciutat, amb la visió comunitària com a finalitat. 

MIRADA COMUNITÀRIA

 Entendre la participació com un element clau per a un

desenvolupament òptim de les polítiques inclusives al

municipi, creant les condicions necessàries per a la

participació de persones en situació o risc d'exclusió social. 

PARTICIPACIÓ

 

PERSONALITZACIÓ 

9.

Tenim en compte la incidència en els factors de

desigualtat social com són el gènere (dones, homes,

LGTBI), l'edat (cicles de vida), la procedència (l'origen i

ètnia) i l'estat de la salut de les persones (diversitat

funcional i discapacitat).

INTERSECCIONALITAT

 

ELS VALORS QUE ENS ORIENTEN
9 PRINCIPIS GUIA PER LA RUTA PER LA INCLUSIÓ 

CONEIXEMENT I TENDÈNCIES4.
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Generar, accedir i compartir coneixement vinculat

amb la realitat social de VNG. Revisió continuada

de la realitat local per tal de conèixer el seu estat

i identificar tendències de futur. Un PLINC capaç

d'avançar-se a les necessitats. 

 
Vetllar de forma continuada i constant per la

sensibilització entorn els valors i els principis

inclusius. 

SENSIBILITZACIÓ

Definir de forma prèvia l'impacte que es pretén

assolir amb el desplegament d'accions inclusives, i

establir els mètodes per mesurar-ho. 

1. 2.

3.

5.

7.

8.

6.

ORIENTACIÓ A L'IMPACTE

10.

Posar en valor les atencions personalitzades abordant

situacions d'exclusió social mitjançant serveis que

s'adaptin a necessitats. Promoure l'existència de

referents i orientadors clars en tots els àmbits. 



Amb el Pla d'Acció d'Inclusió Social 2019-2023 volem contribuir a un canvi cap a

una ciutat inclusiva i cohesionada: aportant una mirada de la perspectiva

innovadora a aquells plans, serveis i accions per a un impacte inclusiu, generant

coneixement i aportant assessorament i informació específica.

6 EIXOS
ESTRATÈGICS

21 OBJECTIUS

37 ACCIONS

AJUNTAMENT INCLUSIU

EDUCACIÓ I CAPACITACIÓ

CAPITAL SOCIAL 
I COMUNITARI

SALUT, BENESTAR I
AUTONOMIA

NECESSITATS BÀSIQUES

OCUPACIÓ I TREBALL
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LA NOSTRA MISSIÓ
I ELS EIXOS ESTRATÈGICS PER DUR-LA A TERME

COM HO TREBALLAREM?
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VNG[IN]CLUSIÓ
 
ACCIÓ SOCIAL 
 
OFICINA LOCAL D'HABITATGE
 
SALUT PÚBLICA
 
COORDINACIÓ PROJECTES URBANÍSTICS
 
PARTICIPACIÓ, COOPERACIÓ I GENT
GRAN
 
NNOVACIÓ I EMPRESA
 
ESPORTS
 
RECURSOS HUMANS
 
IMET-TREBALL
 
IMET-EDUCACIÓ
 
 

QUI HO TREBALLAREM?
SERVEIS QUE LIDERARAN I COLIDERARAN LES ACCIONS

11 SERVEIS
MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT

DE VNG

Àrea de Polítiques de
Ciutadania

 
Àrea de de Promoció

Econòmica i Innovació
 

Àrea de Serveis Centrals,
Seguretat i Economia

 
 

COL·LABORACIÓ
TRANSVERSAL I

TREBALL EN XARXA

ENTITATS

ALTRES DEPARTAMENTS MUNICIPALS

POBLACIÓ 

ALTRES SERVEIS MUNICIPALS
ALTRES NIVELLS D'ADMINISTRACIÓ



Amb una visió integral dels fenòmens d'exclusió

social tenint en compte les diferents dimensions i

factors que la provoquen. 

Amb rigor, utilitzant metodologies exhaustives i les

eines i fonts d'informació adequades que ens

aproximin a la realitat social.

Transferència de coneixement, accessibilitat i

difusió de les dades. 

Treballar en xarxa amb altres serveis per

trobar estratègies conjuntes. 

Innovant en els mètodes de treball per al foment

de la inclusió social.

COM HO VOLEM ACONSEGUIR?

Per adaptar una estratègia municipal inclusiva que,

de manera flexible, doni resposta a les necessitats

socials canviants de la ciutat.

Generar i proveir coneixement de la realitat social

de VNG i així donar una millor resposta pública a

situacions d'exclusió social de la ciutat.

Fer del nostre ajuntament un servei públic més

accessible i pròxim a la ciutadania. 

PER A QUÈ?

AJUNTAMENT
INCLUSIU

Generació de coneixement de
la situación social de la ciutat
i impuls, acompanyament i
facilitació en l'apliació de la
perspectiva inclusiva en
l'estratègia municipal
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9 ACCIONS PER DUR-HO A
TERME!

Formació i suport tècnic en matèria inclusiva
als professionals tècnics municipals. 

Elaboració de guies i reculls per al foment i
aplicació de pautes per a la inclusión social. 

En el marc del procés de simplificació
administrativa municipal, assessorar i donar

suport a una tramitación fàcil. 

Aplicar criteris d'accessibilitat des dels
serveis municipals

Formació en metodologies creatives de
resolució de problemes socials. 

Creació d'una xarxa d'influencers, agents
municipals per la inclusion. 

Impuls i manteniment de l'Observatori Social
per aprofundir en el coneixement de la situació

social de VNG.

Afegir criteris de contractació restringida
per a col·lectius en situación vulnerable. 

Incloure criteris de lectura fàcil als plans
d'acollida dels programes d'inserció laboral. 



COM HO VOLEM ACONSEGUIR?

Mesures preventives i
innovadores per garantir la
cobertura de necessitats
bàsiques de les persones,
com a base de
desenvolupament del
benestar personal i
d'assoliment de
la inclusión social. 

PER A QUÈ?

Utilitzant elements d'anàlisi que ajudin a la

detecció de necessitats i adaptant-ne les

respostes.

A través de circuits de treball col·laboratiu i en

xarxa.

Fent protagonistes a les persones dels processos

d'inclusió.

Posant èmfasis a l'accessibilitat en l'atenció, la

gestió i la difusió dels recursos inclusius.

Accés a l'habitatge i condicions de confortabilitat.

Millora de la situació econòmica i financera.

Atenció integral a les persones sense llar.

 

NECESSITATS
BÀSIQUES
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9 ACCIONS PER DUR-HO A
TERME!

Punt d'atenció als subministraments energètics. 

Servei d'intervenció i atenció integral a les
persones sense llar. 

Promoció d'una estrategia d'habitatge
col·laboratiu.

Programa d'habitatge compartit.

Incorporación d'habitatges en el parc
d'habitatge social i públic.

Captació de pisos buits de particulars per a
la borsa de lloguer social. 

Facilitar la disponibilidad d'habitatges tutelats
per al col·lectiu de persones amb discapacitat. 

Valorar si treballar per a un protocol
d'actuació d'emergencia residencial. 

Grups d'habilitats parentals per a famílies
en situació de vulnerabilitat social. 



COM HO VOLEM ACONSEGUIR?
Impuls d'eines i estratègies de forma transversal.

Promoció de l'accessibilitat.

Lluita contra l'estigmatització i discriminació basades en la diversitat i malalties que

provoquen exclusió social.

Enfortiment dels programes i activitats de salut de caràcter educatiu amb criteris

d'acció positiva i de foment d'hàbits saludables.

PER A QUÈ?
Garantia d'accés a recursos i serveis, especialment aquelles persones que pateixen

dificultats de salut i manca d'autonomia personal (dependències, salut mental i

addicions).

Actuacions per a la recerca de nous recursos i per donar resposta a necessitats existents.

Existència de justícia ambiental (disposar d'un medi ambient saludable i segur i participar

de processos per millorar la seva qualitat). 

SALUT,
BENESTAR I
AUTONOMIA
Impuls d'una cultura del
benestar físic, mental, social
i ambiental com a eix
vertebrador del model social
i sanitari de Vilanova i la
Geltrú. 
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3 ACCIONS PER DUR-HO A TERME!
Millora de la funcionalitat del "cercador

d'actius de salut", destinada a la
prescripció social per part de les àrees

bàsiques de salut. 

Mesures que garanteixin l'accessibilitat a l'activitat física. 

Estudi sobre la vulnerabilitat de la gent gran a la ciutat. 



COM HO VOLEM ACONSEGUIR?

Espai públic amable i inclusiu.

Foment del voluntariat.

Promoció dels valors de la igualtat i la diversitat

(des de la infància).

Potenciar l'accés a activitats de caràcter cultural,

esportiu i lúdic. 
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Subvencions i/o suports tècnics a entitats
que facin accions amb finalitats inclusives. 

Espais de trobada municipals comuns per
abordar el treball comunitari. 

A través de fórmules innovadores de promoció

de l'apoderament.

Teixint complicitats a través de la promoció de

xarxes de suport i ajuda.

Mitjançant una perspectiva comunitària,

participativa i de corresponsabilitat. 

CAPITAL
SOCIAL I
COMUNITARI
Incrementar  oportunitats de
creixement emocional per a
l'apoderament individual,
grupal i col·lectiu. 
 
Potenciar les capacitats,
habilitats i autonomia de les
persones.
 
Enfortir les xarxes de suport.
 
Promoció d'una major
consciència del bé comú. 

7 ACCIONS PER DUR-HO A
TERME!

Revisió de les condicions d'accessibilitat dels
equipaments públics. 

Recerca de finançament per incrementar
l'accessibilitat a la ciutat. 

Generar espais de participació ciutadana
per tal de promoure l'accessibilitat a la

ciutat. 

Pla de formacions per la promoció de la
inclusió i diversitat de VNG.

PER A QUÈ?

Augmentar la partida de pressupostos
participatius per incloure una línia de

projectes inclusius.



Contemplant l'educació com un procés al llarg de la vida.

Oferint suport a projectes i accions per a millorar l'accés al sistema educatiu i el capital

formatiu, especialment de les persones que tenen més risc de quedar-ne excloses. 

Enfortint recursos i serveis que ja funcionen i definició de noves fórmules. 

Tenint en compte tots aquells factors que afecten als processos d'escolairtzació i formació. 

Reduir les desigualtats en la petita infància, treballant per la igualtat d'accés a serveis

educatius i espais de criança. 

Afrontar l'absentisme i l'abaondonament escolar i incrementar l'èxit acadèmic i/o promoure

l'accés i continuació durant l'etapa d'educació bàsica obligatòria.

Treballar en la formació d'adults (formació continuada i segones oportunitats) així com en la

reducció de l'escletxa digital. 

Promoure espais d'educació no formal. 

COM HO VOLEM ACONSEGUIR?
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PER A QUÈ?

EDUCACIÓ I
CAPACITACIÓ
Igualtat efectiva
d'oportunitats en l'educació,
la formació i la potenciació
de les capacitats de les
persones i garantia d'uns
mínims educatius inclusius
per a facilitar
desenvolupaments personals,
socials i comunitaris. 

4 ACCIONS PER DUR-HO A TERME!
Incrementar el rol d'integració social dins els centres de

secundària públics i concertats. 
Suport socioeducatiu a les famílies amb alguna situació

social vulnerable. 

Plantejament inclusiu del cicle de xerrades a
les famílies. 

Plantejar si es necessita desenvolupar alguna adptació a
l'alumnat dels PAE -programa d'animació educativa-.



Cerca de línies de finançament per la
ocupació inclusiva i facilitats fiscals

per promoure nova ocupació.
 

Millora de les accions destinades a l'ocupabilitat de les

persones.

Coordinació entre els serveis locals i aposta per una

mirada més comunitària, transversal i integral dels

recursos locals.

Contribuir a la generació de sinèrgies público-privades

mitjançant el treball en xarxa.

Transferència de coneixement d'altres experiències

realitzades en aquest àmbit en clau d'inclusió social.  

Treballar per afavorir activitats econòmiques amb valor

afegit i socialment responsables. 

COM HO VOLEM ACONSEGUIR?
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PER A QUÈ?

OCUPACIÓ I
TREBALL
Incidència en projectes i
accions per generar les
condicions propícies per a
promoure una ocupació
socialment inclusiva, digna i
de qualitat i foment de més
oportunitats d'accés laboral i
ocupabilitat. 

5 ACCIONS PER DUR-HO A
TERME!

Espai de trobada de serveis i entitats
que treballen per a l'ocupació

inclusiva al Garraf.
 

Oferta ocupacional inclusiva més adaptada al mercat de

treball (local i global). 

Personalització dels programes d'ocupació de les

persones amb més dificultats d'inserció sociolaboral, a

través d'un reforç en l'acompanyament i seguiment

integral.

Generació d'oportunitats laborals de les persones

aturades.

Promoció d'una millor qualitat de vida de les persones

que estan en situació de precarietat laboral (woorking

poors). 

Coordinació del servei prelaboral de Serveis
Socials i el programa Ubica't de l'IMET.

 

Donar a conèixer la FUE -finestra única
empresarial- a través d'un catàleg que

centralitzi recursos municipals d'inclusió
laboral. 

 

Promoure una jornada de
sensibilització i informació en matèria

d'inclusió laboral. 
 


