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Àmbits d’exclusió/inclusió social  



Aprofundir en el coneixement de la situació social de la ciutat1

Generar línies i estratègies per a polítiques inclusives de la ciutat2

Sistematizació 

mecanismes 

recollida i traspàs de 

dades

Posar en comú 

coneixement tots 

serveis

VISIÓ GLOBAL DE LA 

SITUACIÓ SOCIAL 

DE VNG Administrar 

recursos inclusius

Generar i proveir 

coneixement: 

· Informes d’evolució del benestar social a VNG

· Informe social periòdic

· Mapes d’Indicadors Socials per barris

· Estudis i informes tècnics sobre temes socials

Dotar als/les 

professionals 

d’informació fiable

Crear xarxa · Estudiar bones pràctiques inclusives

· Connexió d’agents del territori

· Relacions institucions per la millora de la inclusió social

Proposta 

d’estratègies per a 

polítiques 

inclusives

Aplicació criteris 

inclusió social en 

accions serveis 

municipals

Rutina de recollida i 

anàlisi de dades

Espai conjunt 

d’interpretació de 

les dades 

recollides

+

+

Espai de 

construcció 

col·lectiva

M
illo

ra
 in

clu
s
ió

 s
o
cia

l a
 

V
ila

n
o
v
a
 i la

 G
e
ltrú

Millor resposta 

a situacions 

exclusió social

DIAGNÒSTIC 

CONSENSUAT 

SITUACIÓ SOCIAL 

VNG



SIS -Sistema d’Indicadors Socials- 

Disseny d’un sistema de 
recollida, classificació i 

anàlisi de dades

Generar i proveir de 
coneixement

· Formular propostes de millora d’indicadors i recollida de dades al diferents 
serveis de l’Ajuntament.

· Treballar en un mecanisme de recollida de dades desagregades a nivell de 
barris

· Anàlisi de dades clau tenint en compte els eixos de desigualtats social:  
gènere, l’edat, l’origen i/o ètnia de procedència i el barri on resideix.

· Dotar als professionals de l'Ajuntament d’informació sobre la situació social.

· Elaborar un informe social públic periòdic anual. 

· Generar informes d’evolució de la situació social cada 5 anys. 

· Elaborar i fer difusió dels mapes d’indicadors socials per barris.

· Proposar la realització d’estudis i recerques.

Diagnostic consensuat de 
la sitaució social de VNG

Millora de les polítiques 
socials inclusives

· Crear espais d’anàlisi conjunta de les dades amb els diferents serveis de 
l’Ajuntament

· Establir uns criteris bàsics d’interpretació de les dades.

· Detectar causes i efectes de l’exclusió a VNG.

· Detectar fenòmens o aspectes emergents de l’exclusió a VNG. 

· Suggerir estratègies inclusives per a les polítiques de la ciutat

· Assessorar serveis de l’Ajuntament en matèria inclusiva

Crear sinèrgies entre 
agents generadors de 
polítiques inclusives

Generar línies i 

estratègies 

per a 

polítiques 

inclusives

Aprofundir 

en el 

coneixement 

de la situació 

social de VNG

· Posar en connexió diferents agents inclusius, i facilitar la creació i 
desenvolupament d’una xarxa d’agents inclusius. 

· Detectar, recopilar i difondre bones pràctiques inspiradores

· Establir relació amb altres institucions/organismes que treballen per la 
inclusió social. 
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Observatori Social  
Eix 1. Aprofundir en el coneixement de la situació social de VNG  
 SIS – Sistema d’indicadors Socials: sistema de recollida, classificació i anàlisi d’indicadors. 

 Generar i proveir de coneixement 

PRODUCTES 
 

 

 

Mapes 
d’indicadors  

Socials per Barris 
a VNG 

Informe social 
públic anual 

Informes 
d’evolució de la 
situació social a 
VNG cada 3 i/o 5 

anys 

 

Assessorament 
sobre la situació 

social a VNG: 
informes a mida, 

bones 
pràctiques... 



 
Sistema d’Informació Social a VNG 

Què és ?  

 
 Mesurar l’abast de l’evolució de les necessitats socials, així com els recursos que 

s’hi articulen, que passa per un intent sistemàtic i integrat per conceptualitzar, 

operacionalitzar i mesurar la diversitat d’aspectes que conformen un concepte 

pluridimensional de benestar. 

 

 Informació fiable, contrastada i entenedora, que permeti condensar la informació 

continguda en les estadístiques locals existents per reflectir de manera sintètica els 

principals trets del benestar social de la nostra ciutat, com es relacionen entre sí i 

com evolucionen.  

 

 Simplificació, quantificació, transmissió i comunicació d’aquest coneixement, i per 

tant, permetre una lectura ràpida i comparacions, com a mínim, temporals.  



 
 

Sistema d’Informació Social a VNG 
 

Com ho farem ? 
 
A través d’un procés de sistematització en la recollida, explotació i anàlisi d’informació social del nostre municipi. Un dels 
productes que en sorgirà seran els informes socials, a disposició dels serveis de l’Ajuntament, entitats i ciutadania. El Sistema 
d’Indicadors Socials presentarà la informació social de la ciutat en tres blocs: 
 

 INDICADORS DE CONTEXT: característiques sociodemogràfiques de la ciutat i tendències 
de canvi a través dels moviments naturals –defuncions i naixements- i moviments 
migratoris de la població. 

 
 INDICADORS DE NECESSITATS: explicatius del context general de VNG i focalitzades a les 

necessitats d’entorn i dels diferents àmbits vitals en els que s’expressen els processos 
d’exclusió social. La majoria d’aquests indicadors provenen de fonts oficials que 
permeten la comparabilitat territorial i temporal.   -Plantejament deductiu. Indicadors 
preestablerts per a la mesura de situacions d’exclusió social-.  

 
 INDICADORS D’ATENCIÓ A LES NECESSITATS –Acció del Sistema-: indicadors de cobertura i 

gestió dels principals serveis i recursos municipals amb finalitat inclusiva. Aquelles 
actuacions orientades a situacions i a col·lectius en situació de risc o exclusió social, i 
orientades al conjunt de la població per a l’apoderament i capacitació individual, i per 
debilitar factors d’exclusió social.  



Sistema d’Informació Social a VNG 

 
 

SISTEMA D'INDICADORS SOCIALS 
ÀMBITS DEFINICIÓ  

1. CONTEXT 
Dades sociodemogràfiques que descriuen les característiques i tendencies del canvi 

demogràfic i de moviments de la població a VNG  

2. RENDA 
Dades referents a les condicions de vida material de la població a través de la seva 

capacitat adquisitiva , l'accés als recursos econòmics i cobertura social  

3. OCUPACIÓ I TREBALL Dades referents a l'accés al mercat de treball, la precarietat laboral, i el treball protegit 

4. EDUCACIÓ I 

FORMACIÓ 
Dades referents a l'accés al sistema educatiu, el capitla formatiu de la població, i a les 

necessitats educatives especials de la ciutat.  

5. SALUT I 

DEPENDÈNCIA 
Dades referents a la salut mental, a les discapacitats, dependències i addiccions.  

6. HABITATGE 
Dades referents a les condicions deficients de l'habitatge, l'accés a l'habitatge, la pèrdua 

d'aquest, i les ajudes socials.  

7. XARXA RELACIONAL 
Dades referents a aquells indicadors d'exclusió social de la xarxa relacional de les 

persones: casos atesos a Serveis Socials, denúncies per violència de gènere, infància i 

gent gran en risc.  

8. SERVEIS SOCIALS 

BÀSICS 
Dades referents a les problemàtiques socials que s'atenen, nombre d'expedients, tipologia 

d'usuaris/àries i serveis que es presten  

9. DRETS CIVILS Dades referents a la seguretat ciutadana, participació, comunitat i ciutadania. 

10. CULTURA i ESPORTS 
Dades referents a programes específics per a la inclusió social de col·lectius amb risc 

social, dades referents a registres d'aprenentatge del català i cohesió social  



  
 
Observatori Social  

 
Eix 2. Generar línies i estratègies per a polítiques inclusives a la ciutat 

 Diagnòstic consensuat de la situació social de VNG 

 Millora de les polítiques socials inclusives 

 Crear sinèrgies entre agents generadors de polítiques inclusives 

 

 

 

Diagnòstic 
consensuat de la 

situació social de VNG 

Millora de les 
polítiques socials 

inclusives 

Crear sinèrgies entre 
agents generadors de 
polítiques inclusives 



 
Per a més informació: 

 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Àrea de Polítiques d’Atenció a la Ciutadania 

Plaça de la Vila, núm 12 

08800 Vilanova i la Geltrú 

93.814.00.00 (Ext.3426 i 3423) 

vnginclusio@vilanova.cat  

 

 

 

Amb la col·laboració de:  

 

mailto:vnginclusio@vilanova.cat

