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Viladecans, una ciutat inclusiva

Els ciutadans i ciutadanes es troben amb dificultats molt diverses per accedir a les oportunitats 

amb condicions d’igualtat i, per evitar-ho, cal desenvolupar polítiques d’inclusió social. No 

és fàcil, ja que les retallades aplicades per les administracions superiors han suposat un 

retrocés en moltes polítiques socials, en el moment en què estàvem començant a normalitzar i 

universalitzar l’accés de les persones a molts drets i serveis.

Però no s’ha d’anar enrere. Les polítiques socials no han d’estar subjectes als balanços 

econòmics, sinó que l’economia ho ha d’estar a les necessitats de la societat. Viladecans ha 

continuat avançant, malgrat la crisi, en els serveis a les persones, perquè el nostre objectiu és 

garantir que, en una ciutat que està generant moltes oportunitats, tothom pugui accedir en les 

mateixes condicions.

Els experts diuen que l’exclusió social, en aquests moments de fragilitat econòmica, de 

trencament de carreres professionals, de dificultat de preveure la trajectòria futura de les 

persones i de les famílies, pot arribar a qualsevol persona, d’una manera o d’una altra. Tothom 

està exposat, i no només determinats sectors de població, amb pocs recursos econòmics, o les 

persones que pateixen discapacitats. El repte del segle XXI és generar ciutats inclusives, que 

siguin capaces de garantir a tots els seus ciutadans i ciutadanes la superació de les dificultats 

vitals i l’accés al conjunt de drets i serveis.

Un exemple són les polítiques desenvolupades amb les persones que pateixen discapacitats, 

en les quals el repte ja no és fer serveis específics per a les persones amb discapacitat, sinó 

que tothom pugui accedir als serveis i activitats, independentment de les seves capacitats. 

Aquest és el canvi de filosofia que nosaltres impulsem a Viladecans. El pla que us presentem és 

un important esforç per coordinar totes les activitats i serveis municipals amb aquest objectiu.

Carles Ruiz

Alcalde

Pla Local d’Inclusió Social
de Viladecans (PLIS)



La inclusió social, una prioritat

La crisi a colpejat durament Viladecans. Des de Serveis Socials ho hem viscut en primera 

persona. La gent ve a trucar a la porta dels Serveis Socials de l’Ajuntament quan ja viu una 

situació límit i tot el seu entorn s’està enfonsant. Som la institució més propera a la gent i a la 

que primer recorre quan s’està patint una situació de risc.

Malauradament, els Serveis Socials no tenim tots els mitjans que ens agradaria ni totes les 

competències que voldríem, però hem posat tots els esforços per alleujar aquest patiment, 

per exemple, augmentant el nostre pressupost, ja que hem passat d’atendre cada any nou mil 

persones a atendre’n tretze mil.

Però el que està a les nostres mans, és buscar la manera d’evitar que les retallades 

pressupostàries que ens venen imposades des de Generalitat i Govern Central, acabin 

condemnant a moltes persones de Viladecans a viure excloses de la societat, a viure sota el 

llindar de la pobresa.

És per això que varem posar fil a l’agulla per idear un Pla d’Inclusió Social, que garanteixi 

l’accés de les persones als recursos existents amb la màxima igualtat d’oportunitats, sense 

deixar ningú abandonat a la seva sort. Perquè inclusió social és exercir els drets sense cap 

tipus de discriminació i participar de forma activa en tots els àmbits en els quals una persona es 

desenvolupa: àmbits social, laboral, econòmic, formatiu i educatiu, de salut, cultural, etc. durant 

tota la seva trajectòria de vida.

Una ciutat inclusiva és una ciutat que aposta per la inclusió, donant resposta a les necessitats 

més urgents de la gent i, a la vegada, actua de forma preventiva sobre les causes que originen 

la desigualtat, assegurant el benestar de tota la població i procurant modificar els elements que 

dificulten el desenvolupament de les persones.

Perquè una ciutat sigui inclusiva es necessària la participació de tots el agents que intervenen 

a la localitat, establir objectius comuns consensuats i sumar esforços.

El Pla d’Inclusió Social és doncs, un instrument per afavorir aquesta inclusió, analitzant i debilitant 

els factors generadors d’exclusió social a partir del coneixement de la realitat de la ciutat, i 

dissenyant actuacions dirigides a prevenir i modificar les situacions d’exclusió detectades.

Idoia Baixench Rodriguez

Regidora de Serveis Socials i Inclusió Social

Pla Local d’Inclusió Social
de Viladecans (PLIS)
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Introducció 

Pla Local d’Inclusió Social
de Viladecans (PLIS)

Per poder parlar d'inclusió social hem de tenir present que les situacions d’exclusió social 

formen part del sistema social i econòmic de cada societat, que els factors de risc que la 

generen canvien en funció del moment històric del lloc on vivim i que les seves formes i la 

seva intensitat depenen del context de cada persona.

Podríem dir que una persona o grup de persones no estan incloses en la societat en la 

qual viuen, quan no tenen satisfetes ni les seves necessitats ni les seves expectatives 

de vida, expectatives vinculades a les trajectòries vitals que són, entre d’altres: estar 

alimentat/da, tenir educació i formació, tenir un treball, poder disposar d’un habitatge 

digne, tenir companyia, rebre assistència en cas de malaltia, poder accedir a recursos 

de temps lliure i de cultura, etc.

 

La crisi econòmica i social que, des de fa un temps, ens sacseja ens ha col·locat, a 

la immensa majoria, en una posició de risc; risc que, degut a la incertesa de poder 

satisfer les nostres necessitats, ens ha fet més vulnerables respecte als canvis que es 

continuen produint en el nostre entorn: pèrdua de treballs que, en principi, duraria tota 

la vida laboral, impossibilitat de fer front a diferents deutes, pèrdues de vivendes,etc. 

Abans d’aquesta crisi el risc de patir una situació d’exclusió es pensava que només 

afectava a determinades persones, persones que ja es trobaven en una situació 

desfavorida. Ara l’exclusió social pot afectar a qualsevol persona en qualsevol moment.

I, encara que ningú està lliure de patir una situació de vulnerabilitat o de risc social, 

hi existeixen determinats factors, com veurem en l’anàlisi per àmbits, que provoquen 

més risc i que tenen a veure amb l’edat, el gènere, l’origen i la classe social.

Últimament, els estudis demostren quasi cada dia que existeix major fracàs escolar en els 

nois i noies de famílies amb dificultats diverses, sobretot econòmiques, que en els nois i 

noies de famílies que no en presenten cap.

També veurem que la pobresa és femenina i com l’origen també marca una bretxa.

A més d’aquests factors que poden determinar si el risc pot ser més alt o no, també 

existeixen factors estructurals que fan molt més vulnerables les situacions personals: 
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atur, dificultats econòmiques, dificultats per fer front a les despeses ocasionades per 

l’habitatge, etc.

Així doncs, per aconseguir que les situacions d’exclusió disminueixin es fa necessari 

que l’accés de les persones als recursos existents sigui amb la màxima igualtat 

d’oportunitats. En aquest sentit hem de parlar d'inclusió social.

La inclusió social és exercir els drets sense cap tipus de discriminació i participar 

de forma activa en tots els àmbits en els quals una persona es desenvolupa: àmbits 

social, laboral, econòmic, formatiu i educatiu, de salut, cultural, etc. durant tota la seva 

trajectòria de vida.

Una ciutat inclusiva és una ciutat que aposta per la inclusió, donant resposta a les 

necessitats més urgents de la gent i, a la vegada, actua de forma preventiva sobre 

les causes que originen la desigualtat, assegurant el benestar de tota la població i 

procurant modificar els elements que dificulten el desenvolupament de les persones.

Perquè una ciutat sigui inclusiva es necessària la participació de tots el agents que 

intervenen a la localitat, establir objectius comuns consensuats i sumar esforços.

El Pla d’Inclusió Social és un instrument per afavorir la inclusió social, analitzant i 

debilitant els factors generadors d’exclusió social a partir del coneixement de la realitat 

de la ciutat, i dissenyant actuacions dirigides a prevenir i modificar les situacions 

d'exclusió social.



Marc normatiu
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Els plans d’inclusió social van suposar un acord de tots els països a nivell europeu i una nova manera de lluita contra la pobresa. I, com 

a tals, formen part d’una estratègia única amb uns marcs de referència.

1. Marc europeu

A la Cimera de Lisboa de l’any 2000 la Unió Europea va proposar 

una nova estratègia en matèria de política social en què els països 

es van comprometre a lluitar contra l’exclusió social fomentant la 

cohesió i la inclusió social.

L’any 2006, el Consell Europeu de Brussel·les, es proposa 

estendre els plans d’inclusió social als governs regionals i locals, 

destacant que l’àmbit local és un escenari privilegiat per a 

l’articulació de xarxes d’agents socials per a la inclusió.

També la Comissió Europea (2010), davant l’increment de la 

pobresa i l’exclusió social provocades per l’actual crisi econòmica, 

va presentar l’Estratègia Europea 2020, en què es fitxen com 

objectius l'increment de l’ocupació i reduir l’abandonament escolar 

prematur i la població exposada a risc de pobresa.

2. Marc estatal

A partir de l’any 2001, arran de la Cimera de Lisboa, a Espanya 

es realitzen els “Planes Nacionales de Acción para la Inclusión 

Social en el Reino de España”, i es van elaborant, aprovant i 

implementant plans estatals.

L’any 2013, el Govern Espanyol aprova el V Pla, corresponent als 

anys 2013-2016, on recull les directives de l’Estratègia Europea 

2020 i les recomanacions del Consell de la Unió Europea. Per a 

Espanya en concret, la directiva que fa referència als compromisos 

de reduir el nombre de persones amb risc de pobresa o exclusió 

social, reforçant les polítiques actives dirigides al mercat de treball.

3. Marc català

L’any 2006, el Govern de la Generalitat, a partir de les directrius del 

Consell Europeu de Brussel·les, va aprovar el Pla per a la inclusió 

i la cohesió social a Catalunya 2006-2009, en què reconeix els 

ens locals com operadors clau pel desenvolupament dels principis 

rectors de l’acció per a la inclusió social al territori. I concreta com a 

un objectiu operatiu incrementar, incentivar i generar recursos per 

a l’elaboració d'un pla d’inclusió social en l’àmbit local.

L’any 2010 s’aprova el Pla d’Acció per la Inclusió i 

Cohesió Social de Catalunya 2010-2013, que contempla 

les següents prioritats:

· Promoure actuacions estratègiques i integrals que prioritzin 

la debilitació dels factors estructurals que generen l’exclusió.

· Impulsar actuacions preventives i d’inclusió social des 

d’una òptica comunitària i territorial per reforçar les xarxes 

familiars, socials i comunitàries.

· Facilitar la creació de treball en xarxa, integrat, transversal 

i proper al territorial entre tots els agents públics i privats 

i del tercer sector. 

· Dissenyar processos i instruments participatius per garantir 

una forta implicació ciutadana en la configuració de les 

actuacions inclusives.

· Promoure pràctiques innovadores en l’abordatge de la 

inclusió social i, en concret, incorporar el coneixement 

sobre les ruptures que es poden produir en la trajectòria 

de vida de les persones en qualsevol edat com a nou 

marc de reflexió i treball per a la inclusió. 

L’any 2014, el Departament de Benestar Social i Família de 

la Generalitat de Catalunya presenta el Document Marc del 

programa per al desenvolupament dels plans d’inclusió social, 

en què estableix com objectiu principal aconseguir més cohesió 

social mitjançant el treball en xarxa amb tot el conjunt d'actors que 

operen al territori i un abordament integral i transversal.

El document estableix uns objectius estratègics i generals i unes 

línies d’actuació, i defineix les funcions de les Oficines Tècniques 

Locals (OLT).

| Apartat 1 |  

Marcs de referència de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social
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Quant els objectius i les línies d’actuació tenen continuïtat amb les 

anteriors i introdueix com a novetat l'establiment de mecanismes 

de coordinació, cooperació i col·laboració que interrelacionin 

les actuacions del PLIS amb els plans de desenvolupament 

comunitari i de ciutadania i immigració presents al territori, així 

com altres plans o projectes d’abordament comunitari.

Pel que fa a l’Oficina Tècnica Local, a defineix com l’òrgan tècnic del 

Pla Local d’Inclusió Social i té l’objectiu de dinamitzar, coordinar i 

supervisar el procés d’elaboració, implementació i avaluació del pla.

Les funcions concretes de les OLT són:

· Conèixer els processos d’exclusió i fractura social al 

territori, a través de la generació, el monitoratge i l’anàlisi 

de dades i informacions.

· Detectar i analitzar els recursos i els serveis del territori.

· Dissenyar, planificar i implementar programes, projectes i 

accions inclusives.

· Oferir suport teòric, tècnic i metodològic a altres accions 

de caràcter inclusiu que s’impulsin en el territori.

· Fer el seguiment i l’avaluació de programes i serveis en 

l’àmbit de la inclusió social.

· Promoure que les polítiques locals i les diferents iniciatives 

de la societat civil incorporin la perspectiva de la inclusió 

i la cohesió social.

· Promoure el treball en xarxa mitjançant la creació i la 

dinamització d’òrgans de participació o altres estructures 

i espais.

Aquestes funcions s’hauran de desenvolupar amb el compromís i 

la implicació de les diverses àrees i departaments dels ens locals, 

així com de la resta d’actors en el territori.

Les tasques principals de l’OTL són:

· Redactar i actualitzar la diagnosi de l’exclusió i la inclusió 

social al territori. Aquest document s’haurà d’elaborar a 

partir d’una bateria d’indicadors i d’un mapa de recursos.

· Elaborar el pla local d’inclusió social del territori, així com 

la seva avaluació.

· Recollir les accions concretes i mesurables que es 

desenvolupin al territori, i identificar les bones pràctiques 

en inclusió social.

· Difondre la perspectiva de la inclusió i la cohesió social 

per mitjà de:

- L'impuls d’espais de formació i de difusió de pràctiques 

inclusives i cohesionadores (jornades, seminaris, etc.).

- La presència de les OTL en espais de treball i participació 

que no són propis del PLIS.

· Oferir assessorament tècnic i suport metodològic per a la 

planificació, la definició i l’avaluació de projectes d’intervenció 

inclusius impulsats per l’ens local o per altres agents del 

territori.

· Dinamitzar estructures de treball en xarxa i espais de 

participació en el marc del PLIS.
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El PLIS a Viladecans s’inicia l’any 2010 en uns moments 

d’importants canvis socials, amb una crisi econòmica profunda 

que provoca un empobriment de les persones, una debilitació de 

l’estat del benestar i un canvi en els sectors productius, passant 

de una societat postindustrial a una societat del coneixement.

Aquests canvis han produït en la majoria de la població més 

incerteses i inseguretats per poder desenvolupar els seus 

projectes de vida, provocant un major risc que pot conduir a caure 

en una situació d’exclusió social.

En una societat canviant es necessari dotar-se de noves eines 

d’actuació per adequar les actuacions municipals a les noves 

situacions i necessitats de la població. 

Els principis que regeixen aquest Pla s’inspiren en la nova lògica 

de les polítiques en l’àmbit social passant d’una lògica tradicional 

basada pràcticament en una perspectiva individual a una lògica 

més innovadora i comunitària. 

Adjuntem el quadre que posa de manifest les diferències entre 

unes i altres actuacions, tal i com les defineix la guia metodològica 

sobre els plans locals d’inclusió social de la Diputació de Barcelona.

LÒGICA TRADICIONAL LÒGICA INNOVADORA

Individual Perspectiva comunitària

Assistencial
Promoció de l’autonomia  

i l'apoderament

Unicausal (renda) Multidimensional

Reactiva Proactiva estratègica

Orientada a les 

conseqüències 
Orientada a les causes

Segmentació vertical
Perspectiva multinivell  

i transversal

Separació del que és  

públic i privat
Participació d’agents privats

Homogeneïtzadora
Sensibles a l’especificitat 

territorial

Inversió privada Inversió social

Innovació empresarial Innovació social

Les polítiques d’inclusió social han de tenir un enfocament 

comunitari, prevenint les situacions de risc d’exclusió social sense 

deixar d’intervenir en les situacions d’emergència social. Detectant 

les causes que provoquen les diverses formes d’exclusió social 

per tal d’actuar-hi i afeblir els factors que la generen.

Amb aquest canvi s’intenta donar un pas perquè les persones 

deixin de ser receptores passives d’ajuts a fomentar la seva 

capacitació i autoestima i passant a ser receptores de drets.

Per aconseguir aquests objectius és necessari un enfocament 

multidimensional i un treball transversal que impliqui totes les 

àrees de l’Ajuntament, així com de les altres administracions que 

actuen a la ciutat.

També cal crear espais de diàleg i participació en l’elaboració i 

la implementació de les polítiques d’inclusió i cohesió social que 

impliquin les organitzacions socials i el tercer sector.

EL NOSTRE PLIS, LA NOSTRA CIUTAT

El Pla Local d’Inclusió Social (PLIS), com a pla transversal, ha 

de tenir present tant les trajectòries de vida de les persones 

com tots el àmbits en els quals es desenvolupen i, sobretot, en 

quina situació es troben respecte a l’àmbit en qüestió. 

Per saber quins són els col·lectius amb més risc de patir una 

situació d’exclusió o de vulnerabilitat social, és necessari saber 

quina és la situació en què ens trobem com a municipi.

Per conèixer aquesta situació comptem amb un diagnòstic fet 

durant l’any 2010-2011 en què es posava de manifest que prop 

d’un 39,5 % de la població estava en situació de risc d’exclusió, 

és a dir, que de cada 100 persones, quasi 40 es trobaven en 

risc de patir una situació d’exclusió social. 

Com sabem, les situacions d’exclusió social, entre d’altres, 

venen donades per no disposar de la possibilitat d’accedir als 

recursos disponibles en igualtat de condicions. En aquell moment 

quasi un 21 % del total de la població es trobava en situació de 

vulnerabilitat, sobretot a causa de les dificultats laborals (10,9 %) 

i formatives (9,9 %) que existien en aquell moment.

Podríem pensar que actualment hi ha hagut una disminució 

de la població en situació de risc, però és possible que les 

situacions de risc hagin augmentat i que, per raó del context 

actual, és segur que les problemàtiques, encara que continuen 

sent les mateixes, s’han agreujat. Les contínues retallades 

poden estar causant més dificultats en les famílies.

Per a l’elaboració d’aquest informe social s’han dissenyat una 

sèrie d’indicadors quantitatius que ens permetran analitzar la 

situació social existent en el municipi. Aquests indicadors són, 

en la seva majoria, diferents als utilitzats en el diagnòstic, però 

pensem que són els indicadors bàsics per apropar-nos a la 

realitat de la ciutat.

Com no disposem de les eines adients per creuar dades, fem 

l’anàlisi de les dades en el context en què es recullen, sense 

fer aproximacions. 

4. El Pla Local d’Inclusió Social a Viladecans (PLIS)
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1. Indicadors de context

1.1. LA CIUTAT DE VILADECANS

La ciutat de Viladecans forma part de la comarca del Baix Llobregat, a l’àrea metropolitana de Barcelona. Prop de Viladecans es troben 

els municipis de Gavà, Sant Boi i el Prat. Tot i que tenen característiques comunes i comparteixen serveis i recursos, hi ha determinats 

ítems, com veurem en algunes comparacions posteriors, en què es desmarquen uns municipis d’altres.

[ G.2 ] Densitat de població per barris (2014).

| Font: Ajuntament de Viladecans Oficina del SIG i Unitat d’Estadística |

[ T.1 ] Densitat de població i habitants per barris (2014).

DENSITAT DE POBLACIÓ PER BARRIS

Barri Habitants Percentatge Superfície barri (1) Densitat total (hab./Ha.)

Barri Antic 3.673 5,61 % 20,73 177

L’Eixample Centre 12.012 18,36 % 30,78 390

La Montserratina 5.506 8,41 % 11,46 481

El Ginestar 7.120 10,88 % 30,78 231

La Torre-roja-Campreciós 6.471 9,89 % 39,99 162

Barri de Sales 6.280 9,60 % 27,56 228

Grup Sant Jordi 3.322 5,08 % 30,34 109

Can Sellarès 3.286 5,02 % 18,59 177

El Poblat Roca 2.408 3,68 % 17,9 135

Can Palmer-Can Batllori 3.637 5,56 % 39,58 92

L’Alba-rosa-Can Guardiola 4.457 6,81 % 63,32 70

El Torrent Ballester 5.007 7,65 % 35,77 140

El Mas Ratés 2.260 3,45 % 14,34 158

TOTAL 65.439 100 % 381,13 172

| Font: Oficina del SIG i Unitat d’ Estadística. Ajuntament Viladecans. Dades a 1/1/2014 |

| Apartat 2 | Informe social de Viladecans

[ G.1 ] Situació geogràfica de Viladecans (2014).

| Font: Google maps |
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Podem veure la distribució d’habitants per barris, descobrint-se els barris de l’Eixample Centre i el Ginestar com els barris 

amb més població. Els segueixen els barris de Torre-roja-Campreciós, Sales i la Montserratina.

Però si tenim en compte la superficie que ocupa el barri, ens trobem que el barri amb més densitat és el barri de la 

Montserratina seguit de l’Eixample Centre.

Pel contrari trobem que el barri amb menys habitants és el barri de Mas Ratés però el que presenta menys densitat és 

el d’Alba-rosa-Can Guardiola. El segueix el barri de Can Palmer-Can Batllori.

1.2. INDICADORS DEMOGRÀFICS

Els indicadors demogràfics resumeixen l’evolució, el creixement i l’estructura de la població.

[ G.3 ] Piràmide de la població (2009-2014).

| Font: Padró Municipal d’Habitants. Dades oficials població 2009 i dades provisionals 2014 |

A Viladecans, els naixements tendeixen a la baixa. 

També continuen amb la mateixa tendència les de-

funcions.

A la piràmide es pot apreciar que Viladecans és 

una ciutat relativament jove. Té una població total 

actual de 65.439 persones (any 2014), sent el grup 

més nombrós la població compresa entre els 30 i 39 

anys, amb més dones que homes.

El  promig de persones que ha perdut  la ciutat de 

Viladecans és gairebé la mateixa de l’any 2013 (82 

persones aproximadament), encara que, des de 

l’any 2011, hi ha hagut un augment de la població 

en 702 persones.

La major part de la població prové de la Comunitat 

Autònoma de Catalunya, sobretot de Barcelona; la 

segueix Andalusia (Còrdova i Sevilla) i la comunitat 

estrangera. Aquest ordre es repeteix en gairebé tots 

els barris, menys al de Sales, on l’ordre s’inverteix, 

sent l’estrangera la segona comunitat més nombrosa.

[ T.2 ] Densitat de població per anys i sexe (2011-2014).

EVOLUCIÓ POBLACIÓ PER ANYS I SEXE

ANY  Total  Homes  Dones 

2011 64.737 32.286 32.451

2012 65.188 32.420 32.768

2013 65.444 32.527 32.917

2014 65.439 32.510 32.929

| Font: IDESCAT. Arxiu històric municipal, 1945-1986. Padró Municipal d’Habitants. 
Xifres Oficials de població 1998-2013. Xifres provisionals: 2014 |
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1.3. ENVELLIMENT

[ T.3 ] Índex d’envelliment (2011-2014).

ÍNDEX D’ENVELLIMENT

Municipi 2011 2012 2013 2014*

Viladecans 70,65 71,34 72,60 75,68

Sant Boi 96,76 98,56 100,05 -

Prat 
Llobregat

97,09 98,50 100,22 -

Gavà 83,89 83,90 85,08 -

| Font: dades estretes del HERMES |
(*) Dada estreta de l’anuari estadístic de Viladecans.

[ G.4 ] Gràfica total de població per grups d'edat (2014).

| Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari estadístic 2014 |

Viladecans té una mitjana d’edat de 39 anys, amb un índex d’envelliment del 75,68 %. (Aquest índex és un percentatge que 

indica la relació entre les persones de 65 anys i més, i les de 0 a 15 anys). Si aquest percentatge és menor de 100, com és 

el cas de Viladecans, hi ha més població en el grup de persones joves que en el de grans, per tant hi ha menys envelliment 

que en els municipis que superen o s’apropen a 100.

A la ciutat tenim 9.460 persones que tenen 65 anys i més, representant un 14,46 % del total de la població. Dins d’aquest 

grup d’edat trobem que un 10,56 % tenen 85 anys o més.

Les dones són el grup més nombrós, ja que signifiquen el 55,70 % del total de persones de 65 anys i més. 
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[ T.4 ] Estructura d’edats per barris (2014).

ESTRUCTURA D’EDATS PER BARRIS

Barris 0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 90 i+ TOTAL

Barri Antic 528 521 958 737 591 299 39 3.673

L'Eixample-Centre 1.900 1.829 3.262 2.308 1.789 868 56 12.012

La Montserratina 961 827 1.579 945 781 392 21 5.506

El Ginestar 1.455 1.081 2.108 1.528 686 242 20 7.120

La Torre-Roja-Campreciós 1.125 1.005 1.655 1.418 892 339 37 6.471

Barri de Sales 1.301 890 2.192 919 637 322 19 6.280

Grup Sant Jordi 731 357 1.193 519 345 163 14 3.322

Can Sellarés 601 517 846 644 524 143 11 3.286

El Poblat Roca 384 318 664 502 272 260 8 2.408

Can Palmer-Can Batllori 595 619 721 971 469 238 24 3.637

L'Alba-Rosa-Can Guardiola 952 550 1.205 933 517 252 48 4.457

El Torrent Ballester 1.039 699 1.333 1.123 608 182 23 5.007

El Mas Ratés 330 374 522 486 415 122 11 2.260

TOTAL 11.902 9.587 18.238 13.033 8.526 3.822 331 65.439

| Font: Padró Municipal d’ Habitants. Dades provisionals, 1/1/2014 |

Quant a barris i respecte a la població total de Viladecans, podem dir que el barri amb una població de persones grans (més 

de 60 anys) és el barri de l’Eixample (4,14 %), seguit de Torre-roja-Campreciós i la Montserratina.

En contraposició amb això els barris amb menys persones majors de 60 anys són els barris de Sant Jordi, Poblat Roca i 

Mas Ratés.

Si calculem la població de persones grans respecte de la població total del barri en qüestió, el que té més persones grans 

és el Barri Antic, amb un 25,29 % de persones més grans de 60 anys sobre el total de la seva població.

Amb aquest mateix concepte, el de tenir en compte només la població del barri, el que té una població menor de persones 

grans és el barri del Ginestar amb un percentatge de 13,31 %.

Per altra banda, els barris de l‘Eixample i la Montserratina serien els barris que tenen més població major de 75 anys.
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1.4. POBLACIÓ ESTRANGERA

[ G.5 ] Gràfica de població nascuda a l'estranger (2014).

| Font: Padró Municipal d’Habitants. Dades a 1 de gener de 2014 |

[ G.6 ] Gràfica de població de nacionalitat estrangera (2014).

El 90 % de la població de Viladecans ha nascut a Espanya. El 10 % ha nascut a l’estranger; dels nascuts a l’estranger un 

7,58 % té nacionalitat estrangera. 

El grup més nombrós segons grup d’edat és el comprès entre els 30 i els 34 anys, 1.039 persones, representant el 15,37 % 

del total de la població estrangera i sent també el grup més gran amb nacionalitat estrangera.

La població estrangera prové majoritàriament d’Àfrica, però, segons les dades del padró, a Viladecans tenim 83 nacionali-

tats diferents, incorporant-se i augmentant les persones d’origen pakistanès, sobretot els homes. 

Per ordre, el primer i més nombrós grup és el de les persones d’origen marroquí, seguides dels romanesos, xinesos i italians.

Hem de tenir present que cadascuna de les persones de les diferents nacionalitats i segons les seves trajectòries de vida 

que arriben a Viladecans, no tenen les mateixes possibilitats per aconseguir una millor i més ràpida inclusió social ja que 

depèn molt de la llengua que parlen i de com han arribat fins a Espanya.

Les dones estrangeres, sobretot les d’origen sud-americà, superen en nombre als homes del mateix continent. Això també 

succeeix en les dones d’origen rus i romanès. 

És fa necessari explicar la diferència entre aquestes dues gràfiques:

A la primera gràfica es recull la població resident a Viladecans nascuda a l’estranger. Es pot apreciar com va disminuint 

el nombre de persones que han nascut fora d’Espanya, sobretot quan ens fixem en la franja d’edat de 0 a 14 anys, on el 

nombre de naixements a l’estranger disminueix progressivament.

Pel contrari, en la segona gràfica es pot observar com en la mateixa franja d’edat augmenta el nombre de persones que 

no tenen nacionalitat espanyola, és a dir, la seva nacionalitat, encara que hagin nascut a Espanya és estrangera ja que 

segons la Llei 8/2000, de 22 de desembre, estranger és tot aquell  que no és nacional i la nacionalitat la té segons la 

nacionalitat dels pares, és a dir, és per dret sanguini, no pel dret de sòl.
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[ G.7 ] Gràfica de població amb nacionalitat estrangera per barri i sexe (2014).

| Font: Padró Municipal d'Habitants, dades a 1 de gener de 2014 |

[ G.8 ] Gràfica de reagrupaments familiars per nacionalitat (2009-2013).

| Font: Elaboració pròpia Oficina d’estadística a partir de les dades de la delegació del Govern 
a Catalunya |

Respecte al nombre de persones estrangeres en 

els diferents barris o districtes, tenim que un 24,92 

% del total de la població estrangera viu al barri 

de l’Eixample-Centre; el segueixen els barris de 

Sales, 16,95 %, i de la Montserratina, amb un 

11,59 %.

Aquestes dades varien si tenim en compte 

només la població total del barri. En aquest cas 

el barri amb més població estrangera és el barri 

de Sales, en el qual la població estrangera repre-

senta un 13,39 % de la població total del barri. El 

segueixen la Montserratina i l’Eixample-Centre.

Quant al nombre de reagrupaments familiars hi 

ha hagut un gran descens. 

Els reagrupaments més nombrosos es produeixen 

entre les edats de zero a 14 anys. 

La comunitat índia és la que ha demanat més  

reagrupaments passant d’un, l’any 2012, a 14 

durant el 2013.
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DADES CLAU DE VULNERABILITAT I/O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A L’ÀMBIT DEMOGRÀFIC

· La població total de Viladecans és de 65.439 persones.  

La ciutat es divideix en tres districtes i 13 barris.

· El barri amb més població és el barri de l’Eixample Centre 

seguit del Ginestar. 

· Viladecans és una ciutat relativament jove amb una mitjana 

d’edat de 39 anys i amb un índex d’envelliment del 75,68 %. 

(Aquest índex indica la relació existent entre les persones 

majors de 65 anys i les menors de 15. Si el percentatge 

s'apropa molt o supera 100, es considera que els habitants  

de la ciutat estan envellint.)

· El grup de persones que tenen més de 65 anys representa 

un 14,46 % del total de la població. D’aquest, un 10,56 % 

tenen més de 85 anys.

· Els barris amb una població més gran de persones  

de més de 60 anys és el barri de l’Eixample.

· La població estrangera a Viladecans representa un 7,58 %  

del total de la població. El grup més nombrós és el comprés 

entre 30 i 34 anys, representant el 15,37 % de la població 

estrangera i sent també el grup més nombrós amb 

nacionalitat estrangera.

· La població estrangera prové majoritàriament de l’Àfrica. 

Les persones d’origen magrebí són el grup més nombrós, 

seguides de persones d’origen romanès, de la Xina i d’Itàlia.

· Les dones estrangeres sud-americanes superen als homes 

del mateix continent. Succeeix el mateix amb les dones 

d'origen rus i romanès.

· El 24,92 % de la població estrangera viu al barri de 

l’Eixample; el 16,95 % al barri de Sales, i un 11,59 % al barri 

de la Montserratina.

· Tenint en compte només la població total del barri és el de 

Sales on hi ha més població estrangera, la qual representa 

el 13,39 % de la població total del barri.
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2. Indicadors econòmics

L’àmbit econòmic és un dels àmbits considerats bàsics per tenir-hi en compte en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. 

Com hem dit en el punt de la introducció, es considera que una persona pot tenir una situació de risc o trobar-se en situació d’exclusió 

social quan no te satisfetes les seves expectatives vitals ni cobertes les seves necessitats bàsiques: alimentació, habitatge, educació, etc. 

Perquè aquestes necessitats estiguin cobertes és necessari disposar dels ingressos suficients per fer-les front. 

Les dades que analitzem a continuació són dades que donen una visió sobre la situació econòmica de la població de Viladecans. No vol 

dir que tota la població amb aquestes característiques estigui en situacions d’exclusió, però sí que representen el nombre de persones en 

situació de risc social per motius econòmics.

2.1. NOMBRE DE BENEFICIARIS DE PRESTACIONS ASSISTENCIALS

Aquest indicador mesura el nombre de beneficiaris de prestacions no contributives que inclouen les pensions no contributives, PNC de 

jubilació i invalidesa. (*)

Les prestacions assistencials de vellesa i malaltia i el subsidi de garantia d’ingressos mínims, (LISMI) no admeten nous beneficiaris.  

En aquest indicador només es tindran en compte les PNC d'invalidesa i jubilació.

[ T.5 ] Pensions no contributives (2011-2013).

PNC (PENSIONS NO CONTRIBUTIVES)

Invalidesa Jubilació Total

Any 2011 311 218 529

Any 2012 310 221 531

Any 2013 308 208 516

| Font: Hermes Diputació de Barcelona |

La quantia que perceben les i els beneficiaris de pensions no contributives, PNC és aproximadament d’entre 365,90 i 548,85 

€/mes depenent del grau de discapacitat afegit que tinguin reconegut. 

Tenint en compte només la dada dels ingressos econòmics, sense afegir si tenen algun familiar a càrrec o grans despeses, 

es pot pensar que difícilment arribaran a fi de mes amb comoditat.

(*) Requisits per accedir:

· Accedeixen a les PNC de jubilació les persones que hagin complert 65 anys i no tinguin dret a una pensió contributiva per no haver 

cotitzat el temps suficient.

· Les persones d’origen estranger, a més, han de residir o haver residit en territori espanyol durant un període de 10 anys entre els 16 

anys i l’edat de la jubilació. D’aquests anys, els dos últims han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

· Accedeixen a cobrar una PNC d’invalidesa les persones entre 18 i 65 anys amb un grau de 65% de discapacitat reconeguda legalment.

· Les persones d’origen estranger, a més,  han de residir o haver residit en territori espanyol durant un període de cinc anys dels quals 

dos, han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

· Influeix en l’atorgament els ingressos de la unitat de convivència.
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2.2.  TOTAL DE PERSONES ATESES PER SERVEIS SOCIALS PER MOTIUS ECONÒMICS 

[ T.7 ] Nombre de problemàtiques laborals i econòmiques ateses per 

Serveis Socials (2013).

PROBLEMÀTIQUES ATESES PER SERVEIS SOCIALS (2013)

Laborals Econòmiques

Problemàtiques 7.116 7.192

| Font: Ajuntament Viladecans. Anuari estadístic Departament de Serveis Socials |

Durant l’any 2013, 13.336 persones han estat ateses a Serveis Socials, acumulant un total de 29.997 problemàtiques.

Les persones ateses als Serveis Socials que presenten problemes econòmics i/o laborals representen quasi el 54 % del 

total de persones ateses durant l’any 2013.

[ G.9 ] Gràfica de problemàtiques que s’han atès a Serveis Socials (2003-2013).

| Font: Ajuntament de Viladecans. Anuari estadístic. Departament de Serveis Socials |

Es pot observar l’evolució de les diferents problemàtiques que s’han atès a Serveis Socials fins l’any 2013.

Clarament es distingeix un repunt, l’any 2006, de les problemàtiques derivades de l’àmbit laboral acompanyades, en la seva 

evolució ascendent, de les problemàtiques econòmiques i de mancances socials.

A aquesta gràfica podem observar com durant els últims anys van augmentant totes les problemàtiques. Quan una persona 

té una situació de ruptura a la seva trajectòria de vida que afecta a un dels àmbits de desenvolupament personal, tot el 

seu entorn es desestabilitza i les dificultats en l’àmbit afectat, arrosega unes altres problemàtiques no considerades en un 

primer moment. Tots els àmbits de desenvolupament personal i relacionats amb la inclusió o l’exclusió social, estan vinculats 

entre si.

[ T.6 ] Nombre de persones i problemàtiques ateses per Serveis Socials 

(2013).

PERSONES ATESES PER SERVEIS SOCIALS (2013)

Total persones ateses 13.336

Total problemàtiques ateses 29.997

| Font: Ajuntament Viladecans. Anuari estadístic Departament de Serveis Socials |
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2.2.1. Nombre de persones perceptores del PIRMI (Renta Mínima d'Inserció)

El PIRMI és una percepció econòmica de la renda mínima d’inserció subjecta a un pla de treball amb la persona que el percep i amb la finalitat 

d’atendre les necessitats bàsiques i facilitar la inclusió social i laboral. La quantitat varia en funció del nombre de persones que formen la família. 

Aquesta prestació la gestiona Serveis Socials del municipi, però la decisió de denegar-la o no correspon a la Generalitat de Catalunya.

Per a l’anàlisi només hem comptat els PIRMI des de l’any 2010. Hi ha 37 més no comptabilitzats a les diferents taules i gràfics a causa 

de la seva antiguitat (1990-2009).

[ T.8 ] Dades del PIRMI (2010-2014).

DADES PIRMI (2010-2014)

Any Vigents Suspesos Extingits Denegats Baixes Pendents Caducats Atesos
PIRMIS 

amb 
menors

Total 
beneficiaris

Total 
menors

2010 36 10 40 47 0 0 0 133 18 95 31

2011 21 5 23 80 0 0 1 130 13 57 22

2012 10 4 1 30 0 0 4 49 5 23 7

2013 32 3 0 97 0 0 3 135 15 87 32

2014 17 2 0 20 1 22  0 62 6 41 9

| Font: elaboració de l’oficina tècnica d’inclusió i Serveis Socials amb les dades facilitades per Serveis Socials |

Les dades que observem són els PIRMI sol·licitats (els atesos) durant els darrers anys i els que han estat denegats i apro-

vats i, d’aquests últims, els que han estat suspesos.

Es pot veure com el nombre de PIRMI denegats és més alt que els vigents, a partir del Decret de la Generalitat de Catalunya 

de l’any 2011, que endureix els requisits per tenir dret a la prestació.

A Viladecans, actualment hi ha 116 unitats de convivència (els PIRMI vigents) que es beneficien d’aquesta prestació. El 

recurs cobreix un total de 303 persones dels quals 101 són menors.

[ G.10 ] Persones perceptores del PIRMI segons sexe. [ G.11 ] Persones perceptores del PIRMI segons composició familiar.

En aquests dos gràfics que es mostren es pot veure els PIRMI vigents totals segons el gènere i la composició familiar. 

D’una banda s’observa que el nombre de dones és lleugerament superior al d’homes. Com explicarem i ens repetirem al 

llarg d’aquest informe i en aquest indicador econòmic, són les dones les que tenen més risc de pobresa que els homes. 

Llavors, pot ser que aquesta prestació, encara que no tregui a les persones de la pobresa ni de l’exclusió social, faciliti  

l’accés a la cobertura de les necessitats més bàsiques.

Tot i així, el gràfic per composició de la llar ens dóna com a dada que hi existeixen més persones soles cobrant la prestació i 

que, d’aquestes, més del doble són homes.

| Font: elaboració de l’oficina tècnica d’inclusió a partir de les dades facilitades  
per Serveis Socials |
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2.2.2. Perceptors/es de PIRMI segons nacionalitat

Hi existeixen rumors de que la població que més es beneficia de les prestacions econòmiques que atorga l'administració és la formada 

per les persones d’origen estranger. Les dades que es mostren a continuació desmunten un dels rumors existents en l'imaginari de les 

persones autòctones sobre les persones estrangeres.

[ G.12 ] Nombre de persones perceptores del PIRMI segons nacionalitat 

(2010-2014).

| Font: elaboració de l’oficina tècnica d’inclusió a partir de les dades facilitades  
per Serveis Socials |

[ G.13 ] Persones perceptores del PIRMI segons nacionalitat.

| Font: elaboració de l’oficina tècnica d’inclusió a partir de les dades facilitades  
per Serveis Socials |

Es pot veure els PIRMI vigents per anys i nacionalitat de la persona titular de la prestació.

Es pot observar una disminució generalitzada, però també com el nombre de persones de nacionalitat espanyola percepto-

res de la prestació és quasi el doble que la resta de nacionalitats.

Al quadre del costat, s’hi pot comprovar com el nombre de persones perceptores de la prestació amb nacionalitat espanyola 

supera un 56 % a la resta de nacionalitats. 

[ G.14 ] Persones perceptores del PIRMI per trams d'edat.

| Font: elaboració de l’oficina tècnica d’inclusió a partir de les dades facilitades per Serveis Socials |

Les dades d’aquest gràfic són les dades dels PIRMI vigents per trams d’edat.

El nombre més alt de persones perceptores correspon al tram d’edat de 46 a 59 anys, és a dir, l’edat de més difícil inclusió 

laboral i que, possiblement, hagi esgotat els subsidis d’atur i altres prestacions.
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[ T.9 ] Taxa de risc de pobresa 2013 (abans de les transferències socials a 

Catalunya ( %).

TAXA DE RISC DE POBRESA  
ABANS DE LES TRANSFERÈNCIES SOCIALS A CATALUNYA ( %) 

2010 2011 2012

Homes 39,8 40,7 42,9

Dones 43,5 45,2 46,7

Total 41,6 43 44,8

| Font IDESCAT (*) |

(*) En aquests quadres no posem les dades de l’any 2013 perquè la recollida d’aquest 
indicador des de l’IDESCAT ha inclòs un altre concepte, recollit a l’Estratègia 
Europa 2020 denominat taxa AROPE que inclou tant la Taxa de risc de pobresa 
com d’exclusió social.

[ T.10 ] Taxa de risc de pobresa (després de les transferències socials ( %).

TAXA DE RISC DE POBRESA  
DESPRÉS DE LES TRANSFERÈNCIES SOCIALS ( %) 

 2010 2011 2012

Homes 18,5 19,5 19,5

Dones 21,3 21,6 20,6

Total 19,9 20,5 20,6

| Font IDESCAT (*) |

(*) En aquests quadres no posem les dades de l’any 2013 perquè la recollida d’aquest 
indicador des de l’IDESCAT ha inclòs un altre concepte, recollit a l’Estratègia 
Europa 2020 denominat taxa AROPE que inclou tant la Taxa de risc de pobresa 
com d’exclusió social.

Es pot apreciar la situació a Catalunya respecte al percentatge de persones que es troben en una situació amb risc de po-

bresa. És important veure la diferència entre les dades d’abans i després de les transferències socials, en què es pot veure 

que, sense aquestes transferències, el risc de pobresa arribaria a quasi el doble de persones.

Al primer quadre es pot observar que la taxa de risc de pobresa abans de les transferències socials afecta, l’any 2012, quasi 

a un 45 % de la població de Catalunya. 

Al segon quadre, després de les transferències socials, veiem com aquest percentatge es redueix a la meitat.

És aquest percentatge de població, un 20,6 % de persones, les que tenen uns ingressos de menys del 60 % dels ingressos 

mitjans a Catalunya.

Les transferències socials són les prestacions que serveixen per protegir les persones contra el risc que comporten determinats fets 

destructius, és a dir, són les transferències de fons públic d’un grup social a un altre, de treballadors/es, d’empresaris que cotitzen a la 

Seguretat Social als beneficiaris/àries pensionistes: pensions de viduïtat, de discapacitats, de jubilació, PNC, etc.

2.3. RISC DE POBRESA 

Les persones que poden arribar a tenir risc de poder patir una situació de pobresa o exclusió social a l’àmbit econòmic són totes aquelles 

persones i/o famílies que, o bé tenen una situació de privació material severa, o els seus ingressos no arriben a la mitjana del que es 

considera un nivell de vida mitjà en la societat en la qual viuen, o viuen en llars amb intensitat de treball molt baixa.

Si la privació material és de com a mínim quatre d’aquests següents ítems, parlem de pobresa o privació material severa i d’exclusió 

social (segons taxa AROPE):

· Pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l’habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat, etc.) o compres ajornades.

· Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any.

· Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies.

· Poder afrontar despeses imprevistes.

· Poder permetre's un telèfon (incloent-hi telèfon mòbil).

· Poder permetre's un televisor.

· Poder permetre's una rentadora.

· Poder permetre's un cotxe.

· Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adient.

2.3.1. Taxa de risc de pobresa
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[ G.15 ] Taxa de risc de pobresa per grups d'edat (Catalunya, 2010-2012).

| Font: elaboració Oficina d’inclusió de Viladecans a partir de les dades de l’IDESCAT |

Aquest gràfic representa amb més claredat l’evolució que ha sofert durant els últims tres anys la taxa de risc de pobresa a 

Catalunya, tant per grups d’edat com amb la variable del gènere.

Es pot apreciar sense cap dubte que són les dones les que tenen més risc d’arribar i tenir una situació de pobresa i/o d’ex-

clusió social. Aquesta dada no és una dada rellevant, encara que se sap que la pobresa és femenina, sorprèn l’augment tant 

significatiu produït entre les menors de 16 anys entre els anys 2010 i 2012.

Podem veure com en l’altre extrem del cicle vital, en la gent gran, la gràfica s’inverteix i el risc de pobresa va disminuint 

any rere any, no tan perquè les persones grans hagin millorat els seus ingressos, sinó perquè han baixat molt els de les 

persones en edat de treballar.

A partir de la crisi es dóna un canvi en la solidaritat intergeneracional: abans les persones treballadores ajudaven als seus 

pares o mares econòmicament a causa de les pensions baixes; ara amb el increment de l’atur, la reducció de les prestacions 

socials i els salaris baixos són les persones més grans les que mantenen als seus fills i nets. Això el que provoca és un 

empobriment de les persones grans, tal com indica l’augment de la taxa de risc de pobresa d’aquest darrer any.

En aquesta gràfica s’aprecien, dos característiques: una, el risc de pobresa és més gran en els menors de 16 anys. La in-

fància és el sector de la població que està pagant els efectes de la crisi econòmica, ja que estan presents en la majoria de 

les desproteccions a què estan abocades les famílies amb dificultats econòmiques. L’altra característica és que, el risc de 

pobresa afecta més a les dones que als homes en tots els trams d’edat. És la femenització de la pobresa.
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2.3.1.1. Taxa de risc de pobresa després de transferències socials a Catalunya (2013)

En aquest ítem es recull la taxa de risc de pobresa, però inclou la privació material severa i quan la intensitat de treball és molt baixa. És 

un indicador de l’Estratègia Europea 2020 i es denomina Taxa AROPE.

Amb aquest nou indicador, l’any 2013 i segons l’IDESCAT, les dades de risc de pobresa quedarien de la següent manera:

[ T.11 ] Taxa AROPE (Catalunya, 2013).

TAXA AROPE (CATALUNYA 2013)

Taxa de risc de pobresa 19,8 %

Taxa de risc de pobresa o exclusió social 

(Estratègia Europa 2020)
24,3 %

Baixa intensitat de treball 8,2 %

Privació material severa 6,1 %

| Font: IDESCAT |

2.3.1.2. Taxa de risc de pobresa per grups d’edat

[ T.12 ] Taxa de risc de pobresa per persones i grups d'edat (Catalunya, %).

TAXA DE RISC DE POBRESA PER PERSONES Y GRUPS D’EDAT (CATALUNYA %)

 Menys de 16 anys De 16 a 64 anys 65 Anys i més

 Homes Dones Homes Dones Homes Dones

2010 18 29,8 18,6 18,5 18,5 23,7

2011 27,8 31,3 18,1 20,1 16,2 18,4

2012 28,6 30,2 19,6 20,6 8,1 12,1

2013 31,1 20 19,5 10,7 13,7

| Font: IDESCAT |

Les dades del quadre adjunt ens indiquen com ha anat augmentant la taxa de risc de pobresa en les persones menors de 

64 anys i com ha disminuït en les de més de 65 anys, encara que aquest últim any hi ha hagut un augment.

L’anàlisi que es pot desprendre d’aquestes dades és, en primer lloc, que les persones grans mantenien un nivell econòmic 

més o menys estable, encara que hi ha una part de les persones grans amb pensions baixes i es mantenen tal com estaven.



37

Informe social 2015 

2.3.1.3. Llindar de risc de pobresa segons composició de la llar

El llindar de risc de pobresa es fixa com el 60 % de la mitjana dels ingressos per unitats de consum de les persones i es calcula a partir 

de la distribució dels ingressos disponibles anuals de l’any anterior, variant cada any.

(La Renda mitjana per unitats de consum de la llar i les persones s'obté dividint els ingressos totals de la llar entre els membres que la composen. 

Renda mitjana neta anual per unitat de consum a Catalunya l'any 2012: 15.110 euros/any.)

[ T.13 ] Llindar del risc de pobresa segons la composició de la llar (Catalunya).

LLINDAR DEL RISC DE POBRESA SEGONS LA COMPOSICIÓ DE LA LLAR (CATALUNYA).

Composició de la llar 2010 2011 2012 2013

Llars d'una persona 8.719 8.016,30 8.082,00 9.422,6

Llars de dos adults 13.078 12.045,50 12.123,00 14.133,9

Llars d'un adult i un infant - - - 12.249,4

Llars d'un adult i dos infants 13.950 12.826 12.931,20 15.076,2

Llars de dos adults i un infant - - - 16.960,7

Llars de dos adults i dos 
infants

18.309 16.834,20 16.972,20 19.787,5

| Font: IDESCAT |

Podem veure on se situa el llindar de pobresa a Catalunya. Aquest llindar és format pels ingressos màxims amb què compta 

una llar en funció del nombre de persones que composen la família. 

El llindar de risc de pobresa a Catalunya l’any 2013 se situava en 9.422,6 €/any per persona adulta sola (uns 785,21 €/mes).

Com hem vist en els quadres anteriors i segons la taxa de risc de pobresa, un 19,8 % i un 24,3 % de la població catalana 

es troba en risc de pobresa i d’exclusió social, espectivament. Tant en un com en un altre cas, els i les persones que més 

acusen els efectes de les situacions de pobresa són els infants i les dones.

En aquest quadre podem veure que les llars en què la composició familiar és d’un adult i dos infants el llindar de risc de po-

bresa es troba en 15.076,2€/any. Segons aquesta composició de la llar, les famílies monoparentals masculines i femenines  

són les més susceptibles de tenir risc de pobresa o exclusió social, ja que representaria que compten amb uns ingressos 

mensuals de 1.256€/mes per a tres persones. 

D’aquest ítem de risc de pobresa no disposem de dades del municipi de Viladecans, però s’intueix que les dades de per-

sones que tinguin ingressos iguals o inferiors a aquest llindar, poden tenir un nombre alt, ja que, i ho veurem al quadre 

resum, només les persones que estan cobrant subsidis per desocupació i altres prestacions ja es possible que es trobin en 

la situació de tenir risc de pobresa o exclusió social.
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2.4. RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE (RBFD)

La Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) és l’indicador que mesura els ingressos de què disposen les famílies residents d'un territori 

per destinar-los al consum o a l'estalvi. 

Quan aquest indicador es compara entre territoris, s’utilitza la renda entre habitants. L’any 2010, aquesta renda va registrar un descens 

que cada any va anar augmentant discretament.

La renda familiar disponible es tracta d'estimacions provincials i es mesura en funció d’un índex de referència. Quan més gran és aquesta 

diferència respecte aquest índex, més carències existeixen a la població.

Per comarques, la Vall d'Aran continua sent la que te una renda per habitant més alta superant en un 14 % la mitjana. L'Anoia es manté 

com la comarca amb menys nivell de renda.

El Baix Llobregat té una renda d’un 8 % menys, respecte de la mitjana de Catalunya.

[ T.14 ] Renda Bruta Familiar Disponible per habitant i municipi (RBFD, 2010-2012). 

RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE (RBFD) (ÍNDEX DE REFERÈNCIA=100) 

 ANY 2010 ANY 2011 ANY 2012 

 Municipi Euros per habitant Índex Euros per habitant Índex Euros per habitant Índex

Viladecans 11.911 78,14 11.912 77,85 12.076 77,52

Sant Boi  
de Llobregat

11.989 78,65 11.990 78,36 12.155 78,03

El Prat de Llobregat 12.202 80,04 12.203 79,75 12.371 79,42

Gavà 13.806 90,57 13.808 90,24 13.998 89,86

| Font: Programa HERMES de la Diputació de Barcelona | 

En aquest quadre adjunt l’RBFD es contempla respecte a tota la població. Es pot veure com el municipi de Viladecans té 

la renda bruta familiar més baixa respecte als municipis més propers, encara que es veu un descens generalitzat de tots.

[ T.15 ] Renda Bruta Familiar Disponible per habitant de 16 i més anys i municipi (RBFD, 2010-2012).

RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE (RBFD) € PER HABITANT DE 16 ANYS I MÉS

Municipi 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Viladecans 14.581 14.638 14.886 80,35 80,15 79,93

Sant Boi 14.309 14.349 14.560 78,85 78,57 78,18

Prat Llobregat 14.491 14.545 14.803 79,85 79,65 79,49

Gavà 16.719 16.730 17.002 92,13 91,61 91,30

| Font: HERMES, Diputació de Barcelona | 

En aquest segon quadre l’RBDF es calcula per habitant major de 16 anys.

En aquest quadre Viladecans passa a ocupar el segon lloc en renda disponible per habitant, superant a Sant Boi i el Prat. Tot 

i així, Viladecans està a quasi 20 punts de diferència per sota de la mitjana de la provincia de Barcelona, és a dir, la població 

de Viladecans en el seu conjunt te carències a satisfer a nivell familiar.

La relació d’aquesta renda amb el desenvolupament de la ciutat és molt rellevant, ja que un dels objectius de qualsevol programa 

de desenvolupament és permetre que la població pugui accedir a tenir ingressos que els permetin satisfer les seves necessitats, 

és a dir, la Renda Bruta Familiar Disponible és un més dels indicadors per saber el nivell de benestar de la població.
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2.5. DIFICULTATS PER ARRIBAR A FI DE MES

Les dificultats per arribar a fi de mes poden ser múltiples i per diferents motius: els ingressos totals de les llars no cobreixen totes les 

despeses sinó les que es consideren principals i queden altres que no es poden afrontar.

No tenim dades concretes de famílies de Viladecans que puguin dir que no arriben a fi de mes, però l’augment de la població que ha estat 

atesa pels Serveis Socials i, sobretot, l’augment de la població atesa amb problemàtiques econòmiques i laborals, ens pot donar una idea 

de les dificultats que han d'afrontar moltes famílies. En punts posteriors d'aquests mateix indicador econòmic, veurem l'augment produït 

en ajudes econòmiques de Serveis Socials, en el pagament dels subministraments i lloguers. També com moltes més famílies han hagut 

d'anar al Banc d'Aliments.

[ T.16 ] Percentatges de llars segons dificultats per arribar a fi de mes (Catalunya, 2012).

PERCENTATGES DE LLARS SEGONS DIFICULTATS PER ARRIBAR A FI DE MES (CATALUNYA 2012)

Edat de la persona de referència Amb dificultat
Amb alguna 

dificultat
Amb facilitat

De 16 a 39 anys 34,2 32,3 33,5

De 40 a 64 anys 33,8 27,5 38,7

65 anys i més 25,2 32,5 42,3

Sexe de la persona de referència

Homes 31,0 27,5 41,4

Dones 32,4 33,5 34,1

Estat civil

Solter/a 32,3 34,0 33,7

Casat/ada 28,8 29,4 41,8

Viudo/a 33,5 31,7 34,8

Separat/ada o Divorciat/ada 45,3 22,7 32,0

Nivell de formació

Educació primària o inferior 38,7 34,7 26,6

Educació secundària 1r cicle 32,8 31,8 35,4

Educació secundària 2n cicle 33,2 29,1 37,7

Educació superior 21,6 24,8 53,7

Per nacionalitat

Espanyola 27,9 30,3 41,8

Estrangera 57,2 29,4 ..

Composició de la llar

Una persona menor de 65 anys 34,0 29,0 37,0

Una persona de 65 anys o més 24,6 32,8 42,5

Dos adults sense fills dependents 25,8 30,7 43,4

Dos adults, menors de 65 anys i sense fills dependents 25,7 32,1 42,2

Dos adults,almenys un de 65 anys o més,sense fills dependents 26,0 28,8 45,3

Altres llars sense fills dependents 33,3 32,0 34,8

Un adult amb un o més fills dependents 47,5 .. ..

Dos adults amb un o més fills dependents 33,7 26,9 39,4

Dos adults amb un fill dependent 30,6 28,0 41,3

Dos adults amb dos o més fills dependents 36,0 26,0 38,0

Altres llars amb fills dependents 47,4 38,3 ..

TOTAL ANY 2012 31,6 30,2 38,2

TOTAL ANY 2011 23,4 32,5 44,1

| Font: Idescat |
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A l’anterior quadre es poden apreciar les característiques de les llars que tenen dificultats per arribar a fi de mes i les que arriben 
amb facilitat. Hem marcat amb colors la contraposició segons els ítems que es tenen en compte.

Podem veure que existeixen moltes més dificultats per arribar a fi de mes entre les persones joves que entre les persones que 
ja estan jubilades. Aquesta és una dada que, des que va començar la crisi, s’ha invertit: abans les persones grans eren les que 
patien més privacions, era el col·lectiu que més dificultats econòmiques tenia; actualment són els que poden mantenir un nivell 
de vida que els permet arribar a fi de mes amb més facilitat.

Per altra banda, torna a donar-se les diferències respecte al gènere, sent les dones a les qui els costa més arribar a fi de mes amb 
facilitat, més d’un 7 % de diferència entre els homes que arriben amb facilitat a fi de mes i les dones amb les mateixes condicions. 
Sobretot, es nota la diferència entre les persones que estan separades o divorciades de les que estan casades o conviuen en parella.

Respecte a la composició de la llar, resulta més dificultós arribar a fi de mes a les famílies monoparentals/masculines i femeni-
nes, representant quasi la meitat de les llars que presenten dificultats per arribar a fi de mes.

Quant a nivell formatiu, aquesta taula resumeix l’anàlisi que hem fet sobre les situacions de risc d’exclusió social que es poden 
generar depenent del nivell formatiu de la població. Així, podem observar que, en les persones amb un nivell formatiu inferior a 
l’educació obligatòria, les dificultats per arribar a fi de mes són un 15 % més que les que tenen un nivell formatiu d’educació superior.

Una altra dada a ressaltar: les persones immigrants representen més de la meitat de les persones que tenen dificultats per 
arribar a fi de mes.

2.6. DIFICULTATS SEGONS SEXE PER ARRIBAR A FI DE MES A CATALUNYA (2013)

A continuació hem recollit el percentatge de les llars segons dificultats o facilitats per arribar a fi de mes. Incluïm només les dades de l’any 

2013 perquè els ítems valorats són diferents que a l’anterior quadre.

[ T.17 ] Percentatge de les llars segons dificultats o facilitats per arribar a fi de mes (2013).

PERCENTATGE DE LES LLARS SEGONS DIFICULTATS O FACILITATS  
PER ARRIBAR A FI DE MES (2013)

Homes Dones Total

Amb molta dificultat 15,8 15,1 15,5

Amb dificultat 21,9 20,1 21

Amb certa dificultat 27,5 29,6 28,6

Amb certa facilitat 24,3 25,6 25

Amb facilitat 9,3 8,7 9

Amb molta facilitat 1,2 - 1

Al quadre adjunt, comparant el mateix concepte de dificultat per arribar a fi de mes amb el quadre anterior, el primer que crida l’atenció 

és la baixada de deu punts del percentatge de les llars que arriben a fi de mes amb dificultat. L’any 2012 representaven un 31,6 %.

Tot i així, si agafessim el total de persones que arriben a fi de mes amb alguna dificultat (incloent en aquesta categoria els tres pri-

mers ítems del quadre), el resultat és que un 65 % de les llars de Catalunya tenen entre certa i molta dificultat per arribar a fi de mes.

Respecte al gènere, l’any 2012, el nombre total de dones amb alguna dificultat o amb dificultats per arribar a fi de mes era del 65,9 

% i el total d’homes amb la mateixa situació era del 58,5 %; l’any 2013 són els homes els que tenen més dificultat que les dones per 

arribar a fi de mes; un 65,2 % d’homes i un 64,8 % de dones.

Sembla que l’any 2013 les dones hagin recuperat una certa millora econòmica que els permet arribar amb més facilitat a fi de mes 

que als homes.

Una altra lectura també pot ser que els homes tenen més dificultats per arribar a fi de mes l’any 2013 perquè ja han esgotat les 

possibles prestacions i/o subsidis.

Podriem dir que el risc s’ha equilibrat. Però també podríem dir que amb aquesta nova eina per mesurar les facilitats/ dificultats de 

les llars per arribar a final de mes Taxa AROPE, disminueix notablement el percentatge de persones amb mancances per satisfer 

les necessitats més bàsiques o privació material severa ja que entre els diferents ítems es troba el no poder permetre’s un cotxe.
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En els seguents quadres es pot intuir quantes famílies de Viladecans tenen dificultats per arribar a fi de mes.

AJUTS EN CONCEPTE  
DE SUBMINISTRAMENTS

Any Núm. Ajuts

2011 33

2012 85

2013 154

2014 193

| Font: Serveis Socials |

AJUTS EN CONCEPTE D'HABITATGE

Any Núm. Ajuts

2011 55

2012 54

2013 77

2014 80

| Font: Serveis Socials |

AJUTS EN CONCEPTE  
DE BANC D'ALIMENTS

Any Núm. Famílies

2011 143

2012 307

2013 520

2014  
(Juliol-Desembre)

684  
(2.260 beneficiaris)

(*) | Font Serveis Socials. Dades d’abans de l’estiu |
(**) | Font Punt solidari |

Amb aquestes dades de Serveis Socials podem veure l’augment produït en tots els ajuts econòmics donats a les famílies. 

Es pot apreciar com de l’any 2012 al 2013 l’augment és considerable, tant respecte als ajuts en subministraments com en 

concepte del Banc d’Aliments. Durant l’any 2014 les famílies que han necessitat aquests ajuts s’han mantingut o l’augment 

ha estat mínim. No deixa de ser, per aquesta raó, menys preocupant.

Que durant l’any 2014,193 famílies necessitin ajuts per pagar subministraments i quasi 700 famílies hagin d’anar al Banc 

d’Aliments significa, segurament, que no arriben a fi de mes i que tenen moltes carències per cobrir les seves necessitats 

més bàsiques.

[ T.18 ] Ajuts en concepte de subministraments 

(Viladecans, 2011-2014).

[ T.19 ] Ajuts en concepte d’habitatge 

(Viladecans, 2011-2014).

[ T.20 ] Ajuts en concepte de Banc d’Aliments 

(Viladecans, 2011-2014).
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2.7. LLARS ON CAP DELS SEUS MEMBRES TREBALLA

Als següents quadres es pot veure l’augment que es produeix a Catalunya (també a la resta d’Espanya i d’Europa) de les llars en les 

quals cap dels seus membres treballen.

[ T.21 ] Població de 0 a 17 anys en llars on els seus membres no tenen ocupació (2010-2013).

POBLACIÓ DE 0 A 17 ANYS EN LLARS ON ELS SEUS MEMBRES NO TENEN OCUPACIÓ ( %)

2010 2011 2012 2013

Catalunya 9,5 12,0 15,5 15,1

Espanya 10,8 11,9 13,8 -

Zona euro (UE-17) 9,2 9,4 10,0 -

Unió Europea 10,7 10,8 11,1 -

| Font: Idescat |

Per un costat, tenim el quadre adjunt que recull les llars on viuen infants i adolescents menors de 17 anys i cap dels seus 

membres tenen ocupació. Aquesta dada ens mostra com les conseqüències de l’atur, encara que l’any 2013 hagi hagut un 

petit augment de persones ocupades, afecta molt més a les llars on hi ha menors. També mostra, recuperant dades ante-

riors, com l’empobriment i el risc d’exclusió social és més alt en els menors de 16 anys.

[ T.22 ] Població de 18 a 59 anys en llars on els membres no tenen ocupació, per gènere (2010-2013).

POBLACIÓ DE 18 A 59 ANYS EN LLARS ON ELS MEMBRES NO TENEN OCUPACIÓ, PER GÈNERE ( %)

2010 2011 2012 2013

H D total H D total H D total H D total

Catalunya 9,5 8,9 9,2 10,9 9,7 10,3 13,7 12,6 13,2 13,5 13 13,3

Espanya 12 11,6 11,8 13,1 12,7 12,9 15,3 14,6 15 - - -

Zona euro (UE-17) 9,5 10,7 10,1 9,7 10,8 10,3 10,4 11,3 10,9 - - -

Unió Europea 9,7 11,2 10,5 9,9 11,3 10,6 10,2 11,5 10,9 - - -

| Font: IDESCAT |

A aquest quadre on es te en compte la població major de 18 anys, es veu com van augmentant les llars en què viuen per-

sones d’edats compreses entre 18 i 59 anys i on cap de les persones que hi viuen està ocupada. L’augment és considerable 

(un 4,1 % més des de l’any 2010 a l’any 2013) havent un 13 % de llars en que cap dels seus membre treballa. No vol dir això 

que no hi hagi ingressos, però sí que pot haver-hi dificultats econòmiques.

També es pot apreciar en aquest quadre, d’una banda, el salt que es produeix entre els anys 2011 i 2012 de quasi 3 % més 

de llars, a Catalunya i Espanya, on cap dels seus membres treballa. En canvi, tant en la Zona Euro com en la resta de la 

Unió Europea, aquest percentatge es manté. 
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Pensions no contributives

· 516 persones són perceptores de Pensions no 

contributives (PNC). La quantia que perceben és, 

aproximadament d'entre 365,90 i 548,85 €/mes depenent 

del grau de discapacitat afegit que tinguin reconegut. 

Persones amb dificultats econòmiques i/o laborals 

ateses a Serveis Socials

· 13.336 persones han estat ateses a Serveis Socials 

acumulant un total de 29.997 problemàtiques. 

Representen un 20,38 % del total de la població.

· Quasi un 54 % de les persones ateses a Serveis Socials 

tenen com a principal dificultat l'economia o l'ocupació.

PIRMI

· Actualment hi ha 116 famílies que es beneficien de la prestació 

del PIRMI les i els beneficiaris totals són 303 persones.

· Respecte al gènere: 67 beneficiaris del PIRMI són dones; 

49, homes.

· Segons la tipologia de la llar: 22 famílies monoparentals 

cobren la prestació; 45 són famílies nuclears i 49 persones 

estan soles.

· Respecte a les nacionalitats: 68 beneficiaris/àries són de 

nacionalitat espanyola; 36, del Marroc, i 8 tenen altres 

nacionalitats.

· Per edats, el tram més nombrós és el de 46 a 51 anys, 

amb 41 beneficiaris/àries seguit de 33 beneficiaris/àries 

d'entre 36 i 45 anys.

Risc de pobresa

· No podem extreure dades de la ciutat de Viladecans 

per això es fa necessari l'elaboració d'un baròmetre 

social que ens pugui oferir dades fiables i reals sobre les 

problemàtiques que afecten a lapoblació que viu a la ciutat.

· A Catalunya, l’any 2013, un 19,8 % de persones tenen risc 

de pobresa perquè tenen uns ingressos de menys  

del 60 % de la mitjana de Catalunya. Sent més alt el 

nombre de dones amb risc de pobresa que els homes.  

La pobresa continua sent femenina.

· Respecte a l’edat, el 31,1 % són menors de 16 anys.  

La infància és la que està patint la situació d’empobriment 

dels seus pares, mares i/o tutors per l’efecte de la crisi.

· El llindar de risc de pobresa a Catalunya, l’any 2013  

se situava en 9.422,6 €/any per persona adulta sola  

(uns 785,21 €/mes).

· El llindar de risc de pobresa en una llar amb un adult i 

dos infants, es troba en 15.076,2€/any. Segons aquesta 

composició de la llar, les famílies monoparentals/ 

masculines i femenines, són les més susceptibles de tenir 

risc de pobresa o exclusió social, ja que representaria que 

compten amb uns ingressos mensuals de 1.256€/mes per 

a tres persones.

Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD): és l’indicador 

que mesura la capacitat econòmica de la població per 

satisfer les seves necessitats.

· A Viladecans l'RBFD és de 12.076€/any, quasi un punt 

per sota de Sant Boi i quasi 12 per sota de Gavà. Això 

significa que, dins de l’entorn més proper, els i les 

habitants de Viladecans disposen de menys ingressos 

econòmics per destinar-los al consum, és a dir, el seu 

nivell econòmic és menor.

· Si aquest indicador el fem per habitants majors de 16 

anys, l'RBFD, pateix un petit canvi i passa a ocupar el 

segon lloc en comparació amb el seu entorn més proper.

· Viladecans es troba a 20 punts de la mitjana provincial.

Dificultat per arribar a fi de mes

A nivell de Catalunya:

- Hi ha més dificultats entre els i les joves. Aquesta 

dada s’ha invertit; abans les persones que patien més 

privacions eren les persones grans.

- Són més les dones a les qui els costa arribar a fi de mes 

i més, les persones separades o divorciades que les que 

viuen en parella.

- Tenen més dificultats per arribar a fi de mes les famílies 

monoparentals masculines i femenines.

- Les persones amb un nivell formatiu inferior a l’educació 

obligatòria representen un 15 % més que les que tenen 

un nivell formatiu d’educació superior.

- Les persones d’origen immigrant representen més de la 

meitat de les persones que tenen dificultats per arribar a 

fi de mes.

· Les dades que tenim de Viladecans són les referents a les 

ajudes econòmiques que, des de Serveis Socials, s’han 

donat a les famílies en concepte de subministrament i Banc 

d’Aliments: 

- 193 famílies, ajuts per pagar subministraments.

- 684 famílies i 2.260 beneficiaris/es, Banc d’Aliments.

Llars on cap dels seus membres treballa

· Un 15,1 % d’infants i joves menors de 17 anys de 

Catalunya viuen en llars on cap dels seus membres 

treballa.

· En un 13 % de llars de Catalunya cap dels seus membres 

treballa.

DADES CLAU DE VULNERABILITAT I/O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A L’ÀMBIT ECONÒMIC
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3. Indicadors laborals

 3.1. Situació laboral a Viladecans en els anys 

2011-2014

3.1.1 Atur registrat

3.1.2 Atur registrat per sectors

3.1.3 Atur registrat per nacionalitat

3.1.4 Nivell de formació persones aturades

3.1.5 Dades comparatives en relació  

al territori

 3.2. Persones perceptores de prestacions/

subsidis

 3.3. Contractació

3.3.1. Contractació registrada

3.3.2. Contractació registrada per sexe  

i edat

3.3.3. Contractació registrada per tipus  

de contracte i nacionalitat

3.3.4. Contractació registrada per sector 
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3. Indicadors laborals

3.1. SITUACIÓ LABORAL A VILADECANS EN ELS ANYS 2011-2014

Les dades que a continuació es presenten han estat extretes dels informes periòdics que elabora l’àrea d’Empreses, Innovació i Ocupació 

de l’Ajuntament de Viladecans a partir de les dades que proporcionen l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, el programa Hermes de 

la Diputació de Barcelona i l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.

Cal aclarir que l’atur registrat correspon a les demandes d’ocupació existents en els serveis públics d’ocupació pendents de satisfer 

l’últim dia de cada mes per les OTG. S'exceptuen aquelles persones que ja estan ocupades, encara que sigui a temps parcial, i volen 

compatibilitzar-ho amb una altra feina, estudiants d’ensenyaments reglats menors de 25 anys, persones sense feina que estan realitzant 

algun curs formatiu, etc.

Per tant, l’atur registrat no reflecteix el nombre real de persones que no tenen feina, ja que hi ha persones que no estan registrades a l’OTG.

Analitzem les dades de l’atur des de l’any 2011, perquè els darrers anys ja estan analitzats al document de diagnòstic.

3.1.1. Atur registrat

[ T.23 ] Atur registrat per gènere i trams d’edat (2011-2014).

ATUR REGISTRAT PER GÈNERE I TRAMS D’EDAT (2011-2014)

Total Homes Dones < 25 anys 25–44 anys 45 i + anys

Juny 2011 5.748 2.777 2.971 557 3.051 2.140

Juny 2012 6.142 2.982 3.160 538 3.121 2.483

Juny 2013 6.268 2.970 3.298 472 3.046 2.750

Juny 2014 5.689 2.590 3.099 421 2.471 2.797

[ T.24 ] Taxa d'atur per gènere i trams d’edat (2011-2014).

TAXA D’ATUR

Total Homes Dones < 25 anys 25–44 anys 45 i + anys

Juny 2011 16,2 % 14,5 % 18,2 % 19,2 % 14,2 % 19,3 %

Juny 2012 17,5 % 15,9 % 19,5 % 20,2 % 14,9 % 21,8 %

Juny 2013 17,9 % 15,9 % 20,3 % 18,4 % 14,8 % 23,3 %

Juny 2014 16,3 % 13,8 % 19,1 % 16,4 % 12 % 23,7 %

L’atur en la seva globalitat experimenta un increment durant els anys 2012 i 2013, i una petita disminució el 2014 situant-se 

en dades similars del 2013, amb un 16,3 % d’atur a Viladecans el mes de juny.

Però l’evolució de l’atur no es homogènia entre tots els col·lectius, ja que podem apreciar diferències entre els homes i les 

dones i també segons l’edat.

La taxa de l’atur dels homes, l’any 2014, es redueix en relació als anys anteriors, situant-se a 0,7 punts per sota del 2011 i, 

en canvi, la de les dones té un lleuger descens, però encara esta a 0,9 punts per sobre del 2011.

També podem observar com la taxa d’atur de les dones és un 5,3 punts superior a la dels homes.

Les mateixes diferències les trobem segons l’edat. L’atur entre els i les joves menors de 25 anys, tot i que hi ha un increment 

de l’atur l’any 2012, baixa durant el 2013 i 2014, havent disminuït 2,8 punts de l’any 2011 al 2014.

Les persones d’entre 25 i 45 anys són les que tenen una taxa d’atur del 12 %, la més baixa, sent la mitjana d’un 16,3 %

La taxa d’atur de les persones majors de 45 anys continua creixent de l’any 2011 al 2014, experimentant un increment de 

4,4 punts, i està a 7,4 punts per sobre de la mitjana.
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3.1.2. Atur registrat per sectors
[ T.25 ] Atur registrat per sectors econòmics (2011-2014).

ATUR REGISTRAT PER SECTORS ECONÒMICS (2011-2014)

Serveis Construcció Industria Agricultura 
Sense ocupació 

anterior
Total

Juny 2011 56,7 % 18,7 % 18,6 % 0,6 % 5,4 % 100 %

Juny 2012 58,6 % 17,0 % 18,2 % 0,6 % 5,6 % 100 %

Juny 2013 61,5 % 15,8 % 16,9 % 0,5 % 5,2 % 100 %

Juny 2014 65,1 % 14,4 % 14,2 % 0,6 % 5,7 % 100 %

Quant als sectors econòmics, proporcionalment s’incrementa l’atur al sector serveis, que és on troben un nivell més alt de 

contractació, i disminueix als sectors de la indústria i la construcció, sectors que, durant els primers anys de la crisi econò-

mica, varen destruir més ocupació.

3.1.3. Atur registrat per nacionalitat

[ T.26 ] Atur registrat per nacionalitat (2011-2014).

ATUR REGISTRAT PER NACIONALITAT (2011-2014)

Estrangera Espanyola Total

Juny 2011 12,1 % 87,9 % 100 %

Juny 2012 11,2 % 88,8 % 100 %

Juny 2013 9,4 % 90,6 % 100 %

Juny 2014 9,4 % 90,6 % 100 %

Amb relació a les persones nouvingudes podem apreciar un descens proporcional d’atur respecte les persones autòctones, 

perquè molts d’ells han tornat als seus països d’origen, o a altres països, a buscar feina.

3.1.4. Nivell de formació persones aturades

[ T.27 ] Nivell de formació de les persones aturades (2011-2014).

NIVELL DE FORMACIÓ DE LES PERSONES ATURADES (2011-2014)

Juny 2011 Juny 2012 Juny 2013 Juny 2014

Sense estudis 74 (1,28 %) 68 (1,10 %) 63 (1 %) 54 (0,94 %)

Estudis primaris incomplerts 319 (5,54 %) 302 (4,91 %) 260 (4,14 %) 241 (4,23 %)

Estudis primaris complerts 615 (10,69 %) 606 (9,86 %) 596 (9,50 %) 643 (11,30 %)

Estudis secundaris 4.160 (72,37 %) 4.483 (72,98 %) 4.568 (72,87 %) 4.080 (71,71 %)

E. tècnics professionals sup. 355 (6,17 %) 404 (6,57 %) 444 (7,08 %) 381 (6,69 %)

E. universitaris primer cicle 109 (1,89 %) 127 (2,06 %) 149 (2,37 %) 116 (2,03 %)

E. universitaris segon i tercer cicle 114 (1,98 %) 150 (2,44 %) 186 (2,96 %) 172 (3,02 %)

Altres estudis post secundaris 2 (0,03 %) 2 (0,03 %) 2 (0,03 %) 2 (0,03 %)

TOTAL 5.748 6.142 6.268 5.689

Quan al nivell formatiu de les persones aturades, podem veure que són les persones amb estudis secundaris les que tenen 

una taxa més alta d’atur, un 72 % de totes les persones aturades, i aquest percentatge es manté estable. Aquesta dada fa 

referència a les persones que han acabat l’ESO o han realitzat un primer cicle de formació professional.
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3.1.5. Dades comparatives en relació al territori

Les següents dades estan extretes de l'informe sobre l’Evolució de l’atur i perfil de la població aturada de Viladecans, de desembre del 

2014, que realitza Can Calderon.

[ T.28 ] Taxa d'atur (2014).

TAXA D’ATUR (2014).

 %

Viladecans 15,9

Baix Llobregat 14,6

Àmbit metropolità 14,5

Catalunya 14,6

[ T.29 ] Taxa d'atur amb relació a altres localitats del Baix Llobregat (2014).

TAXA D’ATUR EN RELACIÓ A ALTRES 
LOCALITATS DEL BAIX LLOBREGAT (2014)

 %

Viladecans 15,9

Castelldefels 12,3

Cornellà de Llobregat 16,1

Gavà 14,4

El Prat 16,1

Sant Boi 16,7

Sant Feliu 14,1

Podem veure que la taxa d’atur a Viladecans és més d’un punt superior a la mitjana del Baix Llobregat, de l’àmbit metropolità 

i de Catalunya. I, comparativament amb altres localitats del Baix Llobregat, està pràcticament al mateix nivell que Sant Boi 

i el Prat, sent aquestes ciutats les que registren una major taxa d’atur.

Fent la comparativa de l’atur per sexes podem veure que el nivell superior d’atur a Viladecans amb relació al Baix Llobregat, 

àmbit metropolità i Catalunya, es deu a l’atur de les dones, ja que l’índex d’atur dels homes és el mateix que en els mateixos 

àmbits territorials, al voltant d’un 13 %, i en canvi el de les dones és un 18,4 % a Viladecans i al voltant d’un 16 % a la resta.

El mateix passa quan analitzem l’atur per edats: l’índex és pràcticament el mateix en les persones de 25 a 44 anys (més d’un 

11 per cent) i és superior a Viladecans en els i les joves amb una diferència d’entre 4 i 5 punts, i en les persones majors de 

45 anys amb una diferència d’uns 3 punts.

3.2. PERSONES PERCEPTORES DE PRESTACIONS/SUBSIDIS

[ T.30 ] Comparativa segons gènere (2014).

COMPARATIVA SEGONS GÈNERE (2014)

Dones Homes

Viladecans 18,4 13,8

Baix Llobregat 16,5 13

Àmbit 
Metropolità

15,8 13,3

Catalunya 16 13,3

[ T.31 ] Comparativa segons edat (2014).

COMPARATIVA SEGONS EDAT (2014)

Menors de 25 De 25 a 44 Mes de 45

Viladecans 16 11,8 23,1

Baix Llobregat 12,2 11,6 20

Àmbit 
Metropolità

10,9 11,4 20,1

Catalunya 11,7 11,8 19,5

[ T.32 ] Persones perceptores de prestacions/subsidis a Viladecans (2011-2014).

PERSONES PERCEPTORES DE PRESTACIONS/SUBSIDIS  
A VILADECANS (2011-2014)

SI NO

Juny 2011 61,9 % 38,1 %

Juny 2012 59,0 % 41,0 %

Juny 2013 56,5 % 43,5 %

Juny 2014 51,4 % 48,6 %

És preocupant la disminució de persones que 

cobren les prestacions o subsidis d’atur, arri-

bant quasi a 50 % les persones que no cobren 

res. Una part important d’elles depenen dels 

Serveis Socials.

Quasi el 50 % de les persones aturades no cobren 

cap prestació o subsidi d’atur.



49

Informe social 2015 

3.3. CONTRACTACIÓ

3.3.1. Contractació registrada

[ T.33 ] Contractació registrada (2011-2014).

CONTRACTACIÓ REGISTRADA (2011-2014)

Total Homes Dones < 25 anys 25–44 anys 45 i + anys

Juny 2011 2.602 1.512 1.090 645 1.523 434

Juny 2012 2.522 1.324 1.198 536 1.511 475

Juny 2013 2.307 1.280 1.027 505 1.395 407

Juny 2014 2.143 1.228 915 376 1.287 480

3.3.2. Contractació registrada per sexe i edat

[ T.34 ] Taxa de contractació registrada per sexe i edat (2011-2014).

TAXA DE CONTRACTACIÓ REGISTRADA PER SEXE I EDAT (2011-2014

Homes Dones < 25 anys 25–44 anys 45 i + anys

Juny 2011 58,1 % 41,9 % 24,8 % 58,5 % 16,7 %

Juny 2012 53,9 % 48,9 % 21,9 % 60,2 % 17,9 %

Juny 2013 55,5 % 44,5 % 21,9 % 60,5 % 17,6 %

Juny 2014 57,3 % 42,7 % 17,5 % 60,1 % 22,4 %

De la mateixa manera que l’atur, la contractació tampoc és homogènia entre les persones, ja que continuem trobant diferències 

segons el sexe i l’edat.

Quant a les persones joves menors de 25 anys, disminueix el pes de la seva contractació amb relació a la resta durant els 

darrers anys, però, si analitzem el juny del 2014, el nombre d’aturats/ades joves és de 421 i el nombre de contractes, 376, 

el que vol dir un percentatge del 89,31 % de contractació. 

Si analitzem les dades de les persones d’entre 25 i 44 anys, és la franja d’edat que té el percentatge de contractació més alt 

amb relació a les altres franges d’edat. Si comparem el juny del 2014, el nombre d’aturats, 2.471 i el nombre de contractes, 

1.287, veurem que el percentatge de contractació és de 52,08 %.

Les persones majors de 45 anys són les que tenen més dificultats per a la seva contractació. Durant aquest anys s’ha reduït 

el seu percentatge amb relació a les altres franges d’edat. Analitzant les dades del juny de 2014 veiem que, de 2.797 per-

sones aturades, només s’han contractat 480, un 17,16 %

En clau de gènere el percentatge de dones aturades és més alt que el dels homes i va creixent amb els anys, encara que 

hi ha un descens en aquest any 2014. Quant al percentatge de contractació, és inferior al dels homes i va baixant durant 

els anys. 

Comparant el percentatge d’aturats i la contractació el juny del 2014, podem veure que, de 2.590 homes aturats, s’han re-

gistrat 1.228 contractes, un 47,41 %. I amb les dones de 3.099 aturades, s’han registrat 915 contractes, un 29,52 %.
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3.3.3. Contractació registrada per tipus de contracte i nacionalitat

[ T.35 ] Contractació registrada per tipus de contracte i nacionalitat (2011-2014).

CONTRACTACIÓ REGISTRADA PER TIPUS DE CONTRACTE I NACIONALITAT (2011-2014)

Indefinit Temporal Total Estrangera Espanyola Total

Juny 2011 11,6 % 88,4 % 100 % 16,6 % 83,4 % 100 %

Juny 2012 13,0 % 87,0 % 100 % 16,3 % 83,8 % 100 %

Juny 2013 9,9 % 90,1 % 100 % 16,4 % 83,6 % 100 %

Juny 2014 16,2 % 83,8 % 100 % 16,6 % 83,4 % 100 %

3.3.4. Contractació registrada per sector econòmic

[ T.36 ] Contractació registrada per sector econòmic (2011-2014).

CONTRACTACIÓ REGISTRADA PER SECTOR ECONÒMIC (2011-2014)

Agricultura Industria Construcció Serveis Total

Juny 2011 0,9 % 8,0 % 11,3 % 79,8 % 100 %

Juny 2012 1,5 % 7,5 % 10,5 % 80,5 % 100 %

Juny 2013 1,2 % 4,6 % 12,4 % 81,8 % 100 %

Juny 2014 1,7 % 12,3 % 17,1 % 68,9 % 100 %

La contractació és majoritàriament temporal en un 83,8 % el juny del 2014, tot i que es pot veure un petit increment dels 

contractes indefinits amb relació a l’any 2011.

El sector que més contractació realitza és el sector serveis incrementant la proporció amb relació als altres sectors des de 

2011. Després trobem el sector de la construcció, que també ha incrementat el seu pes amb relació al sector industrial. El 

sector de la agricultura és minoritari, però sí que hi ha un petit increment respecte els altres sectors.
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DADES CLAU DE VULNERABILITAT I/O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A L’ÀMBIT LABORAL

· La taxa d’atur de les dones és 5,3 punts superior a la dels 

homes.

· La taxa d’atur dels majors de 45 anys continua creixent i 

és 7,4 punts superior a la mitjana d’atur.

· El 72 % de les persones aturades tenen estudis 

secundaris.

· Descens de l’atur de les persones nouvingudes.

· La taxa d’atur a Viladecans és superior a la mitjana 

del Baix Llobregat, a la de l’àmbit metropolità i a la de 

Catalunya.

· L’atur de les dones i dels majors de 45 anys és el que fan 

que la taxa d’atur a Viladecans sigui superior.

· Quasi el 50 % de les persones aturades no cobren ni 

subsidis, ni prestacions.

· El 83 % de la contractació és temporal i en el sector 

serveis.

· Les persones majors de 45 anys i les dones són els 

col·lectius amb més dificultats per ser contractats.
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4. Indicadors formatius

 4.1. Nivell d’estudis de la població

 4.2 Nivell d’estudis per sexe

 4.3. Població amb un nivell formatiu menor  
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 4.5. Dades a ressaltar sobre el nivell formatiu  

de la població de Viladecans

 4.6. Acreditacions en Educació Secundària 

Obligatòria (ESO)

 4.7. Absentisme

 · DADES CLAU DE VULNERABILITAT I/O RISC 

D’EXCLUSIÓ SOCIAL A L’ÀMBIT FORMATIU
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4. Indicadors formatius

Com ja hem dit anteriorment, l’exclusió social pot venir donada per la no participació o dificultats per accedir de manera activa als àmbits 

en els quals una persona aconsegueix el seu desenvolupament. Entre aquests àmbits es troba el nivell formatiu, àmbit imprescindible per 

a la posterior incorporació al món laboral en condicions acceptables. 

Aquest fet és també de màxima importància perquè una ciutat avanci i es desenvolupi; quant més alt sigui el nivell formatiu del conjunt de 

la societat, menys desigualtats existiran a la ciutat.

Aquestes dades no signifiquen que la població no tingui altres capacitats bàsiques que puguin provocar canvis significatius en el si de la 

societat, però aquestes dades ens mostren una fotografia bastant rellevant sobre el nivell de formació de la població.

Un 34,91 % de la població té un nivell de formació reglada de primària o menys, és a dir, no ha assolit l'educació obligatòria. D’aquest total, 

un 13,24 % són joves menors de 29 anys, representant un alt percentatge de joves amb dificultats i mancances formatives. 

Totes les dades recollides en aquest indicador formatiu són respecte a la població de 16 anys i més.

4.1. NIVELL D’ESTUDIS DE LA POBLACIÓ

El quadre que hi ha a continuació ens mostra, a nivell general, el nivell d’estudis que té la població major de 15 anys (l’any 2013, a partir 

de 16 anys) de Viladecans. 

[ T.37 ] Nivell d’instrucció de la població (2013).

NIVELL D’INSTRUCCIÓ POBLACIÓ (2013)

Nivell d’estudis Any 2013 (16 anys i més)

Homes Dones Total

No sap llegir,escriure 589 2,26 % 955 3,56 % 1.544 2,92 %

Sense estudis 2.533 9,71 % 3.096 11,53 % 5.629 10,63 %

Primària, EGB incompleta 5.476 20,99 % 5.835 21,73 % 11.311 21,37 %

ESO Grad.Esc.Batx.Elem 6.776 25,98 % 5.941 22,12 % 12.717 24,02 %

FP1, CicleForm. Grau Mitjà 2.730 10,47 % 2.313 8,61 % 5.043 9,53 %

FP2.Cicle Form.Grau Sup. 2.404 9,22 % 1.982 7,38 % 4.386 8,29 %

Batx.Superior.BUP.COU 3.022 11,59 % 3.035 11,30 % 6.057 11,44 %

Títol grau mitjà.Diplomat 793 3,04 % 1.749 6,51 % 2.542 4,80 %

Títolsuperior, llicenciat 1.252 4,80 % 1.642 6,11 % 2.894 5,47 %

Altres titulacions mitjan. 3 0,1 % 4 0,01 % 7 0,01 %

Arquitecte, Eng. tèc. 391 1,50 % 122 0,45 % 513 0,97 %

Estudis Superiors no univ. 10 0,4 % 14 0,05 % 24 0,05 %

Doctorat i Postgrau 102 0,39 % 165 0,61 % 267 0,50 %

Valor desconegut 3 0,01 % 2 0,01 % 5 0,01 %

Total 26.084 26.855 52.939
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[ G.16 ] Nivell formatiu de la població de Viladecans (2010-2013).

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

L’anterior gràfic mostra l’evolució del nivell d’estudis de la població des de l’any 2010 fins al 2013. 

Es pot veure que el nombre de persones que no saben ni llegir ni escriure ha començat a disminuir durant aquest any 2013, 

invertint la tendència dels últims anys en que, encara que de mica en mica, augmentava. 

Passa el mateix entre les persones sense estudis o que només tenen primària en què s’observa un descens considerable.

Quant a les persones graduades en Educació Secundària Obligatòria (ESO), es manté el nivell d’altres anys. 

El que podem ressaltar en aquest gràfic és com el total de població que com a màxima formació té el graduat, és molt més 

gran que la població amb un altre nivell formatiu.

Però podem observar com aquests dos últims anys ha començat a augmentar el nombre de persones amb formació de 

cicles mitjans i superiors i batxillerat. L’augment més destacable és en els cicles, ja que el batxillerat continua en la seva 

línia des de fa quatre anys.

Durant l’any 2012 s’observa un lleuger augment en les titulacions superiors, encara que l’any 2013 hi ha hagut una disminució.

[ G.17 ] Nivell formatiu de la població (2013).

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

Al gràfic anterior podem apreciar que la suma de persones no graduades (indicador que ens mostraria un dels factors que 

poden conduir a una situació d’exclusió social dins de l’àmbit formatiu) suma un 34,92 % de la població, servint-nos d’ avís 

de que les persones amb aquestes mancances es troben en una situació de risc o de vulnerabilitat social.

Valorem que és una dada a tenir en compte, ja que, des de l’oficina tècnica del PLIS, considerem que afecta a un nombre 

alt de persones.

Més endavant podrem veure a quants i quantes joves afecta aquesta situació.
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4.2. NIVELL D’ESTUDIS PER SEXE

[ G.18 ] Nivell d'estudis de menys de primària per sexes.

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

Si tenim en compte el gènere, podem veure com aquesta situació de risc a l’àmbit formatiu afecta molt més a les dones que 

als homes, ja que, d’aquest 34,92 % del total de persones amb un nivell d’estudis reglat de primària o menys, quasi un 54 % 

són dones.

[ G.19 ] Nivell formatiu per sexes (2013).

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

Però aquesta desigualtat en els nivells més baixos del nivell formatiu s’inverteix en el nivell d’estudis universitaris mitjans i 

superiors, en què les dones superen als homes.

Un 13,74 % de dones de Viladecans tenen estudis universitaris, front un 9,77 % d’homes.
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4.3. POBLACIÓ AMB UN NIVELL FORMATIU MENOR A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA

[ T.38 ] Nivell d’instrucció menor al graduat. Població de 15 anys i més (2011-2013).

NIVELL D’INSTRUCCIÓ MENOR DEL GRADUAT. POBLACIÓ DE 15 ANYS I MÉS (2011)

ANY 2011

Nivell d'estudis 15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a 74 75 a 89 90 i més Total

Sense 
estudis

Ni llegir, ni escriure 540 50 137 401 445 50 1623

Sense Estudis 1642 408 740 2235 1597 146 6768

Primaris EGB1, Primària 1498 1667 4030 3684 1208 70 12157

Total població amb estudis de primària o 
menys sobre el total de la població(*)

3.680
(6,87 %)

2.125
(3,96 %)

4.907
(9,16 %)

6.320
(11,80 %)

3.250
(6,06 %)

266
(0,5 %)

20.548
(38,35 %)

Percentatge segons total població amb 
estudis inferiors a primària (**)

17,90 % 10,34 % 23,88 % 30,75 % 15,81 % 1,29 %

Total població segons edat i percentatge 
segons edat/estudis ***)

10255
(35,88 %)

19049
(11,15 %)

12240
(40,08 %)

8165
(77,40 %)

3574
(90,93 %)

284
(93,66 %)

ANY 2012

Nivell d'estudis 15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a 74 75 a 89 90 i més TOTAL

Sense 
estudis

Ni llegir, ni escriure 780 37 126 364 445 47 1799

Sense Estudis 1108 390 650 2146 1632 157 6083

Primaris EGB1, Primària 1245 1472 3850 3777 1272 72 11688

Total població amb estudis de primària o 
menys sobre el total de la població (*)

3.133
(5,84 %)

1.899
(3,54 %)

4.626
(8,62 %)

6.287
(11,71 %)

3.349
(6,24 %)

276
(0,51 %)

19.570
(36,46 %)

Percentatge segons total població amb 
estudis inferiors a primària (**)

16 % 9,71 % 23,64 % 32,12 % 17,12 % 1,41 %

Total població segons edat i percentatge 
segons edat/estudis(***)

9.916
(31,59 %)

18.770
(10,11 %)

12.625
(36,64 %)

8.341
(75,37 %)

3.706
(90,36 %)

299
(92,30 %)

ANY 2013

Nivell d'estudis 16 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a 74 75 i més TOTAL

Sense 
estudis

Ni llegir, ni escriure 580 30 117 329 488 1544

Sense Estudis 822 361 585 2036 1825 5629

Primaris EGB1, Primària 1046 1293 3650 3922 1400 11311

Total població amb estudis de primària o 
menys sobre el total de la població (*)

2.448
(4,06 %)

1.684
(3,18 %)

4.352
(8,22 %)

6.287
(11,87 %)

3.713
(7,01 %)

18.484
(34,91 %)

Percentatge segons total població amb 
estudis inferiors a primària (**)

13,24 % 9,11 % 23,54 % 34,01 % 20,08 %

Total població segons edat i percentatge 
segons edat/estudis(***)

8.989
(27,23 %)

18.238
(9,23 %)

13.033
(33,39 %)

8.526
(73,74 %)

4.153
(89,40 %)

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

· La font per extreure les dades sobre el nivell formatiu de la població és el Padró municipal.

· L’actualització d’aquestes dades (de 15 a 29 anys) no s’actualitza puntualment ja que és la més variable, si continuen estudiant 

s’espera a actualitzar les dades quan acaben, i mentrestant, consta l’anterior titulació.

· Aquesta franja d'edat també arrossega la informació donada quan es va fer l'alta per naixement.

Els càlculs s’han fet tenint en compte tres ítems: 

(*) Suma de les persones que no han estat graduades i percentatge sobre el total de la població major de 15-16 anys de Viladecans.

(**) Percentatge de població no graduada per grups d’edat. Càlculs fets sobre el total de la població de Viladecans major de 15-16 anys amb 

un nivell de formació de primària o menys.

(***) Suma total de persones de Viladecans segons trams d’edats. Càlculs fets sobre el total de la població del mateix grup d’edat tenint en 

compte el nivell de formació de primària o menys.
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Amb l’anterior taula hem intentat posar de manifest que la situació de risc a l’àmbit formatiu afecta a un nombre alt de per-
sones. Només hem agafat les dades de les persones que tenen un nivell formatiu reglat de primària, és a dir, la població 
que no ha assolit l’educació obligatòria, perquè són les persones que es troben en una situació més vulnerable i que poden 
arribar a una situació de possible exclusió social.
A nivell general es pot veure que, en aquests últims anys, la tendència és a la baixa, encara que l’any 2013 seguim tenint 
un 34,91 % de persones amb un baix nivell de formació reglada.

[ G.20 ] Percentatge per trams d'edat sobre el total de la població amb estudis de primària o menys (2011-2013).

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

Si aquesta tendència descendent continua, la podrem considerar una dada optimista.
Però si l’anterior gràfic ens mostrava un apunt optimista, el següent, encara que alentidor, també cal tenir-lo en compte. Però si l’anterior 
gràfic ens mostrava un apunt optimista, el següent, encara que alentidor, també cal tenir-lo en compte.

[ G.21 ] Percentatge segons edat i nivell d'estudis de primària o menys sobre el total de la població segons trams d'edat (2013).

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

L’any 2013 hi ha un total de 2.448 joves menors de 29 anys que no han aconseguit el graduat. Aquest total representa que si a Viladecans 
hi ha un total de 8.989 joves d’entre 16 i 29 anys, un 27,23 % no té l’educació obligatòria. També representa que, sobre el total de la 
població no graduada (18.484 persones), el 13,24 % són joves menors de 29 anys.

El fet que una quantitat important de joves (2.448) no hagin estat graduats/es pot tenir l’explicació en el possible abandonament dels 
estudis en l’època de la bombolla immobiliària (a l’entorn de l’any 2000, quan aquests i aquestes joves comptaven entre 16-17 anys) i una 
època en la qual hi havia molta feina per a persones sense qualificació. Aquesta és una possible lectura.

Una altra lectura que també coincideix en el temps podria es que podria deure’s als reagrupaments familiars de persones estrangeres 
que també van començar cap a l’any 2005-2006 i que van ocasionar l’arribada de moltes persones joves.

Aquestes dues lectures s’haurien d’estudiar en profunditat, però aquest informe és, dintre de tot el pla d’inclusió, una pinzellada sobre 
els processos que poden conduir a una persona o a un grup de persones a patir situacions d’exclusió social i, a l’àmbit de la formació, 
un baix nivell formatiu és una situació de risc. 

També i segons els trams d’edat, podem veure que el grup més castigat per la baixa formació és el grup de persones majors de 60 
anys -per altra banda, dintre del que podríem considerar normal-, ja que és la població nascuda en la postguerra i la que va tenir més 
dificultat per accedir a determinats estudis. 

Igual que l’explicació anterior podria haver estat una causa perquè els i les joves deixessin d’estudiar, no tenim cap possible teoria per 
poder explicar el volum de joves menors de 29 en la categoria: ‘Ni llegir ni escriure’ a no ser que sigui alguna equivocació o que les 
dades recollides no estiguin actualitzades.

Aquesta és una altre raó que ens evidencia la necessitat d’elaborar el Baròmetre social de Viladecans.

En aquest gràfic podem veure el nivell de formació 
de persones no graduades per trams d’edat sobre 
el total de la població de Viladecans. La seqüència 
és des de l’any 2011.

S’observa una disminució progressiva d’un 3,44 % 
des de l’any 2011 respecte al 2013 en el total de la 
població. Aquesta tendència també es pot veure en 
els grups per trams d’edat.

Hem volgut posar de manifest les dades de l’any 2013 res-
pecte a aquest indicador.

En aquest gràfic podem observar el percentatge de la po-
blació que no ha estat graduada segons grups d’edats. El 
que ens interessa ressaltar en aquests quadres és, sobre-
tot, el grup d’edat de 16 a 29 anys.
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4.4. NIVELL FORMATIU PER BARRIS

A continuació adjuntem una taula en la qual es pot veure el nivell de formació de la població major de 15 anys que no ha estat graduada 

per barris.

Amb aquesta taula el que volem assenyalar són els barris que, segons l’àmbit formatiu de la seva població, presenten més dificultats i més 

risc de tenir una situació d’exclusió social. No només les persones a nivell individual, sinó a nivell comunitari.

[ T.39 ] Població de 15 anys i més, per barri i nivell d’instrucció (2013).

POBLACIÓ DE 15 ANYS I MÉS, PER BARRI I NIVELL D’INSTRUCCIÓ (2013)

Nivell d'estudis Barri Antic
Eixample-

Centre
Montserratina El Ginestar

Torre-roja-
Campreciós

Barri
de Sales

Grup S.Jordi

Sense estudis
Ni llegir, ni escriure 71 338 180 117 146 158 49

Sense Estudis 313 1.309 715 418 390 545 161

Primaris i 
Graduat

EGB1, Primària 758 2.401 1.031 1.118 1.018 917 380

Total població barri amb estudis de 
primària o menys (*)

1.142 4.048 1.927 1.653 1.608 1.620 590

Percentatge població amb estudis de 
primària o menys sobre total població 

barri (**)
36,63 % 40,35 % 42,85 % 29,61 % 29,45 % 32,84 % 22,95 %

 
Total població del barri

3.118 10.033 4.495 5.584 5.277 4.933 2.571

Nivell d'estudis
Can 

Sellarès
Poblat Roca

Can Palmer- 
Can Batllori

L'Alba-rosa- 
Can Guardiola

Torrent 
Ballester

El Mas
Ratés

Total (***)

Sense estudis
Ni llegir, ni escriure 122 75 79 70 100 39 1.544

Sense Estudis 368 277 269 293 320 251 5.629

Primaris I 
Graduat 

EGB1, Primària 719 502 598 605 777 487 11.311

Total població barri amb estudis de 
primària o menys (*)

1.209 854 946 968 1.197 777 18.484

Percentatge població amb estudis de 
primària o menys sobre total població 

barri (**)
45,38 % 42,45 % 31,17 % 27,95 % 30,67 % 40,87 % 34,92 %

Total població barri 2.664 2.012 2.984 3.464 3.903 1.901 52.939

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

(*) Hem sumat les persones que tenen com a nivell d’estudis la primària o menys (nombre de persones que no saben llegir ni escriure; nombre de 

persones sense estudis i nombre de persones amb primària).

(**) Hem fet el percentatge de la suma de persones amb un nivell d’estudis de primària o menys del barri sobre el total de persones habitants del 

mateix barri.

(***) Aquest total és el nombre de persones amb un nivell d’estudis de primària o menys en relació a la població total de Viladecans (nombre de 

persones que no saben ni llegir ni escriure; nombre de persones sense estudis; nombre de persones només amb primària; suma total de les 

persones amb estudis de primària o menys; percentatge de la suma de persones amb un nivell d’estudis de primària o menys sobre el total de la 

població de Viladecans i total de la població de Viladecans).
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[ G.22 ] Percentatge de població amb estudis de primària o menys sobre el total de la població del barri.

| Font: Elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

La primera observació és que els barris amb un nombre elevat de persones que no han assolit l’educació obligatòria són el 

barri de l’Eixample-Centre, seguit de la Montserratina, el Ginestar, el Barri de Sales i la Torre-roja-Campreciós.

Aquests últims barris tenen un nombre de població semblant d’entre 4.500 i 5.600, superats només pel barri de l’Eixample, 

amb una població de més de 10.000 persones. 

Deixant de banda aquest barri per la diferència en el total de població, el barri de Viladecans amb un nombre més alt de 

persones amb baix nivell d’estudis seria el barri de la Montserratina.

Però si tenim en compte i relacionem la població amb un nivell d’estudis menor que el graduat i el total de la població del 

barri, el major percentatge de persones amb una formació reglada més baixa seria el barri de Can Sellarès, en el qual quasi 

la meitat de la seva població no disposa d’una formació mínima de graduat. El barri que el segueix torna a ser la Montserra-

tina, amb un 42,85 % de la seva població amb nivell d’estudis de primària o menys. A aquests barris els segueixen: el Poblat 

Roca, el Mas Ratés i l’Eixample-Centre.

En contraposició a un nivell d’estudis més baix, el barri amb més titulades i titulats universitaris és el barri de Torre-roja-Campreciós 

(amb un 13,56 % respecte al total de la seva població), seguit de l’Eixample-Centre, el Ginestar i Barri de Sales. 

El barri amb menys persones amb formació universitària és el Poblat Roca (5,86 % dels seus veïns/es).

4.5. DADES A RESSALTAR SOBRE EL NIVELL FORMATIU DE LA POBLACIÓ DE VILADECANS

[ G.23 ] Percentatge segons nivell d'estudis de la població.

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

A Viladecans existeix un 11,80 % de la població 

que té estudis universitaris o titulacions similars, un 

53,29 % que té entre el graduat en educació secun-

dària i cicles formatius i/o batxillerat i un 34,91 % 

que no ha estat graduat. 

És interessant ressaltar que, d’aquest 53,29 % de 

la població, un 24,02 % té el graduat de l’educació 

secundària obligatòria; un 17,82 % té la titulació 

tècnica dels cicles formatius mitjans i superiors i un 

11,44 % disposa del batxillerat.
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4.6. ACREDITACIONS EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) 

Aquest indicador ens mostra els nois i noies que, en acabar l'educació obligatòria, obtenen el graduat. És una dada que ens sembla 

important, ja que es pot veure com el nivell formatiu de la població va augmentant o disminuint en funció de com és l’evolució d’aquestes 

acreditacions de graduats i graduades.

[ T.40 ] Total de graduacions als centres de secundària (públics i concertats, 2008-2013).

TOTAL DE GRADUACIONS ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA (PÚBLICS I CONCERTATS, 2008-2013)

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Alumnes acreditats 80 % 75 % 74 % 81 % 87 %

Alumnes no acreditats 20 % 25 % 26 % 19 % 13 %

Alumnes no avaluats 7 % 6 % 7 % 3 % 1 %

Repetidors 9 % 11 % 8 % 5 % 4 %

Alumnat inici de curs 563 528 553 547 553

Alumnat final de curs 526 501 534 534 544

| Font: Servei Local de Transició Escola Treball de Viladecans | 

A la taula veiem l’evolució que han experimentat les graduacions a la ciutat.

Quant a l’acreditació dels nois i noies matriculats a secundària, es pot apreciar com ha disminuït l’alumnat que no l’acredita, passant 

d’un 26 % del total d’alumnes que no van graduar-se l’any 2011 a un 13 % de no graduats en ESO durant el curs 2012-2013. 

Això ha significat que un 13 % més de nois i noies s’han graduat. 

4.7. ABSENTISME

El Pla de suport a l’escolarització i prevenció de l’absentisme és un programa que està en marxa des del curs 2007-2008. Aquest programa 

ha tingut variacions tant en quant als professionals que ho han portat al llarg de la seva història com per les jornades laborals dedicades.

En principi és un pla de prevenció. Així doncs, se suposa que només treballa amb els nois i noies que presenten un absentisme intermitent 

i lleu. Quan aquest absentisme es torna crònic, els i les alumnes són derivats a Serveis Socials, en què l’abordament és un altre. La 

intervenció és, en la seva majoria, amb alumnes de secundària.

[ G.24 ] Dades d'absentisme (2008-2014).

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades del Departament d’Educació |

En aquest gràfic ressaltem el total de nois i noies atesos/es des del curs 2008-2009.

El que observem és un descens significatiu en el nombre d’alumnes que presenten situacions d’absentisme i com augmen-

ta, proporcionalment, el nombre dels i les persones que han millorat.
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[ T.41 ] Percentatge de les situacions d’absentisme sobre el total d’alumnes atesos/es (2008-2014).

PERCENTATGE DE LES SITUACIONS D’ABSENTISME SOBRE EL TOTAL D’ALUMNES ATESOS/ES (2008-2014)

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Han millorat 54,80 % 55 % 69 % 52.3 % 63,40 % 70 %

En procés de millora 17,80 % 17,80 % 12 % 15 % 7,30 % 1.1 %

Sense canvis 13.5 % 13.5 % 10.4 % 16.7 % 17 % 12 %

Baixa 0 % 0 % 4.1 % 1.1 % 3,60 % 3,60 %

Derivats a Serv. socials 7 % 7 % 4 % 5.7 % 4,87 % 8,90 %

No es pot valorar(*) 6 % 6 % 0 % 9.2 % 3,60 % 1,10 %

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades del Departament d’educació |

Es pot observar la millora produïda en les situacions d’absentisme des del curs 2008-2009 fins al curs passat.

També es pot veure com els i les alumnes derivats a Serveis Socials han pujat. Aquest augment es pot interpretar com un 

empitjorament en els casos en que no hi ha millora. 

Es pot observar com, en les situacions de millora i d’un curs per a un altre, es produeixen moltes fluctuacions; un any hi 

ha un gran augment de nois i noies que milloren la seva assistència a classe i l’any següent hi existeix un forta davallada. 

Necessitaríem més dades per poder pensar que són els mateixos nois/es, però també podem pensar que aquestes fluctua-

cions van en funció de les característiques del mateix grup d’alumnes.

A la taula també es pot veure com es manté el percentatge dels nois i noies que no presenten canvis. 
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DADES CLAU DE VULNERABILITAT I/O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A L’ÀMBIT FORMATIU

· Un 34,91 % de la població té un nivell de formació 

reglada de primària o menys, és a dir, no ha assolit 

l'educació obligatòria. 

· D’aquest total, un 13,24 % són joves menors de 29 anys, 

· Si tenim en compte el gènere, d’aquest 34,92 % del total  

de persones amb un nivell d’estudis reglat de primària  

o menys, quasi un 54 % són dones.

· Un 6,98 % de dones de Viladecans tenen estudis 

universitaris, els homes representen el 4,82 %.

· L’any 2013, un total de 2.448 joves menors de 29 anys 

no tenen el graduat. Aquest total representa que, si a 

Viladecans hi ha un total de 8.989 joves d'entre 16 i 29 

anys, un 27,23 % d’aquests no tenen l’educació obligatòria.

· A nivell de ciutat el barri de Viladecans amb un nombre 

més alt de persones amb baix nivell d’estudis seria el 

barri de la Montserratina seguit del Ginestar, el Barri  

de Sales i la Torre-roja-Campreciós. 

· Però si relacionem la població amb un nivell d’estudis 

menor que el graduat i el total de la població del barri, 

el major percentatge de persones amb una formació 

reglada més baixa seria el barri de Can Sellarès, i el 

segueixen la Montserratina,  

el Poblat Roca, el Mas Ratés i l’Eixample-Centre.

· El barri amb més titulades i titulats universitaris és el 

barri de Torre-roja-Campreciós (amb un 13,56 % respecte 

al total de la seva població), seguit de l’Eixample-Centre, 

el Ginestar i el Barri de Sales. 

· El barri amb menys persones amb formació universitària 

és el Poblat Roca (el 5,86 % dels seus veïns/es).

· A Viladecans existeix un 11,80 % de la població que té 

estudis universitaris o titulacions similars, un 53,29 % que té 

entre el graduat en educació secundària i cicles formatius 

i/o batxillerat i un 34,91 % que no ha estat graduat/da. 

· D’aquest 53,29 % de la població, un 24,02 % té el 

graduat de l’educació secundària obligatòria; un 17,82 

% te la titulació tècnica dels cicles formatius mitjans i 

superiorsi un 11,44 % disposa del batxillerat.

· Ha disminuït l’alumnat que no acredita, passant d’un 26 % 

del total d’alumnes que no van graduar-se l’any 2011 a un 

13 % de no graduats en ESO durant el curs 2012-2013.
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5. Indicadors socials

 5.1. Persones ateses als Serveis Socials

 5.2. Problemàtiques ateses 

 5.3. Persones amb discapacitat

 5.4. Infància I adolescència en risc

5.4.1. Infància i adolescència en alt risc social

5.4.2. Necessitats Educatives Especials (NEE)  

a les Escoles Bressol

 5.5. Serveis d’informació i atenció  

a les dones (SIAD)

 5.6. Joventut

 5.7. Servei de Mediació comunitària

 5.8. Situacions de risc i/o vulnerabilitat  

segons unitats de convivència

 · DADES CLAU DE VULNERABILITAT I/O  

RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A L’ÀMBIT SOCIAL
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5. Indicadors socials

Els indicadors socials ens poden donar una orientació de les situacions personals i de la relació que aquesta situació té amb el seu entorn, 

tant si es tracta de relacions familiars com amb la mateixa comunitat.

Aquest indicador ens mostrarà unes dades que són significatives per elles mateixes, però que adquireixen un altre valor quan es relacionen 

amb els recursos que existens i en com aquests estan planificats. 

Per emplenar els diferents ítems que formen l’indicador social. Hem fet un recull de dades tant de les memòries de Serveis Socials com 

d’altres administracions.

5.1. PERSONES ATESES ALS SERVEIS SOCIALS

Al següent quadre podem veure les persones que han estat ateses als Serveis Socials des de l’any 2011 fins al 2013.

[ T.42 ] Persones ateses a Serveis Socials (2011-2013).

PERSONES ATESES A SERVEIS SOCIALS

 Infància 0-13 Joventut 14-35 Adults 36-64 Gent gran +65 Total

 H D total H D total H D total H D total H D total

2011 990 914 1.904 1.306 1.163 2.469 1.319 1.458 2.777 837 1.441 2.278 4.452 4.976 9.428

2012 1.097 1.073 2.170 1.259 1.265 2.524 1.775 1.538 3.313 1.101 1.173 2.274 5.232 5.049 10.281

2013 1.482 1.320 2.802 1.666 1.866 3.532 2.139 2.202 4.341 949 1.712 2.661 6.236 7.100 13.336

 | Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Personals. Serveis Socials |

Durant aquest últim any s’han atès a Serveis Socials 13.400 persones, representant un 20,38 % del total de la població de 

Viladecans.

[ G.25 ] Població atesa a Serveis Socials per sexe (2011-2013).

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades de l’Anuari estadístic |

El nombre de persones ateses a Ser-

veis Socials ha sofert un augment 

de quasi 3.000 persones respecte al 

2012, representant un 4,68 % més del 

total de la població. La raó d’aquest 

augment ha estat, possiblement, en 

les dificultats econòmiques que té la 

immensa majoria de la població per a 

la pèrdua del treball i l’esgotament de 

les prestacions socials. I també, en la 

vinculació històrica que existeix entre 

necessitats econòmiques i pobresa 

amb els Serveis Socials.

Segons aquest gràfic es pot observar com ha augmentat el nombre d’homes atesos aquest últim any (quasi 4.000 homes han sol·licitat 

hora amb els equips de Serveis Socials). Com mostra el gràfic, el nombre de dones ateses als Serveis Socials sempre ha estat més 

alt que el nombre d’homes. Però durant els últims anys i sobretot aquest últim, podem veure l’increment produït en els grups de joves 

i adults quant als homes atesos. Aquest augment pot ser causat per la pèrdua de la feina i la incertesa i la inseguretat de no saber on 

acudir per solucionar els problemes econòmics de la llar.

El gràfic ens mostra el gir que es produeix en el grup de persones majors de 65 anys, en què les dones són el nombre més alt. Això 

pot ser bé perquè elles son les més longeves, o bé perquè són les que representen les nombroses cuidadores que normalment es fan 

càrrec de les persones grans.

La franja d’edat més atesa ha estat la de 36-64 anys, el grup que segurament està patint més les conseqüències de la crisi, ja que és 

el més castigat pel mercat laboral amb un augment del grup dels homes.
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5.2. PROBLEMÀTIQUES ATESES 

El quadre que mostrem a continuació recull les problemàtiques que més afecten a la població i que han estat recollides en les diferents 

entrevistes tècniques.

Respecte aquest quadre de problemàtiques cal clarificar que són problemàtiques que poden afectar a una mateixa persona, és a dir, la 

mateixa persona pot presentar diferents problemàtiques reconegudes, ateses i registrades. 

[ T.43 ] Problemàtiques ateses a Serveis Socials (2010-2013).

PROBLEMÀTIQUES ATESES A SERVEIS SOCIALS

2010 2011 2012 2013

Habitatge 956 1.063 1.172 2.182

Econòmiques 4.335 4.732 5.217 7.192

Laborals 6.559 6.728 7.417 7.116

Mancances socials 3.288 3.744 4.127 5.146

Salut i drogodependències 3.019 2.822 2.909 3.133

Discapacitats 912 995 1.094 1.287

Aprenentatge 2.408 2.153 2.372 2.535

Maltractaments familiars  
(Físics, psicològics, econòmics, etc.)

740 936 1.028 1.288

Altres 631 135 132 118

TOTAL 22.848 23.308 25.468 29.997

| Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Personals. Serveis Socials |

Durant l’any 2013 els equips de Serveis Socials han atès un total de quasi 30.000 problemàtiques.

En aquesta taula es pot observar un augment generalitzat de les problemàtiques ateses, ressaltant l’augment de les pro-

blemàtiques econòmiques i laborals i, per tant, l’augment de la resta.

Aquest augment produeix inevitablement un increment relacionat en les mancances socials de la població, en tota la seva 

dimensió, amb les conseqüències de la crisi de la qual encara no sabem com agreujarà les situacions familiars, ja que la 

falta d’oportunitats ocupacionals i la falta d’ingressos econòmics signifiquen una insuficiència per poder cobrir les necessi-

tats o mantenir les indispensables. 

A més de les conseqüències futures que encara queden per venir, les mancances socials també tenen molta relació amb 

la resta d’àmbits inclusius i que impossibiliten l’accés, en igualtat de condicions, als diferents recursos, cada vegada més 

disminuïts, cada vegada amb menys capacitat d’absorbir la majoria de necessitats personals, familiars i de la comunitat i 

donar-ne resposta. 

És important ressaltar l’augment produït en els maltractaments familiars, maltractaments que inclouen tant el tipus com a les 

persones què els pateixen i que en la seva majoria són els més vulnerables, és a dir, infants i dones. Últimament comença 

a ser visible els maltractaments a la gent gran.

Aquest augment és una conseqüència directa de la crisi ja que les situacions de les famílies han empitjorat, augmentant 

l’estrés en tots els membres que la composen i on no es troben solucions de sortida.
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5.3. PERSONES AMB DISCAPACITAT

El Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, a través dels Equips de Valoració i Orientació (EVO) és 

l’encarregat d’emetre el dictamen en el qual s’especifica tant la discapacitat principal que afecta a la persona com el grau que tingui.

Al quadre adjunt hem posat l’explicació que utilitza l’EVO per emetre el dictamen:

· Discapacitats físiques: les discapacitats físiques poden ser motores o no. Les primeres són les ocasionades per l’afectació del moviment, és a dir, les 

causades per accidents o per lesions en el sistema nerviós o muscoloesquelètic. Les no motores, tenen causes orgàniques que els impedeix realitzar una 

vida amb normalitat.

· Discapacitats sensorials: les discapacitats de la visió, l’oïda o la parla.

· Discapacitats psíquiques: poden estar produïdes per deficiències congènites o adquirides, amb capacitat de comprensió i informació reduïda.

· Malalties mentals: persones amb trastorns cognitius i de l’afectivitat i alteracions de la conducta.

Les taules que hi ha a continuació ens mostren les persones amb reconeixement de discapacitat segons grau i tipus.

[ T.44 ] Persones amb reconeixement legal de discapacitat segons grau 

(2011-2013).

PERSONES AMB RECONEIXEMENT LEGAL DE DISCAPACITAT 
SEGONS GRAU (2011-2013)

 Edat 33 – 64 65 – 74 Més de 74 Total

2011 2.615 1.090 638 4.343

2012 2.818 1.143 688 4.649

2013 2.959 1.143 697 4.799

| Font: IDESCAT i HERMES|

[ T.45 ] Persones amb reconeixement legal de discapacitat segons tipus 

(2011-2013).

PERSONES AMB RECONEIXEMENT LEGAL DE DISCAPACITAT 
SEGONS TIPUS. 2011-2013

Discapacitat Física Sensorial Psíquica Mental Total

2011 2.644 506 375 817 4.343

2012 2.843 521 404 880 4.649

2013 2.919 538 426 915 4.799

| Font: IDESCAT i HERMES|

El total de persones a Viladecans amb certificat de discapacitat l’any 2013 és de 4.799 persones, molt igualats quant a 

gènere (2.445 homes - 2.354 dones). El grup més nombrós són les persones amb discapacitat física i amb un grau d'entre 

33 i 64.

Al segon quadre, reconeixement de discapacitat segons tipus, l’augment que s’ha produït, encara que no sigui un grup molt 

gran, en el cas de les persones amb discapacitat per malaltia mental. 

Aquest augment pot estar relacionat amb les dificultats que poden tenir les persones a l’hora de solucionar els problemes 

derivats de l’actual situació econòmica i social i que poden ocasionar molta inseguretat i ansietat per la pèrdua de l’ocupació 

i d’ingressos.

Diferents estudis descriuen un empitjorament de la salut mental per l’impacte produït per la crisi, ocasionant l’augment de 

símptomes d’ansietat i depressió i, fins i tot, de suïcidis. Aquest empitjorament és més alt en les persones que ja tenien una 

situació més vulnerable.

També i segons els estudis, el col·lectiu més afectat són els homes d’entre 35 i 54 anys que actuaven com a sustentadors 

principals de les famílies. Es pot vincular aquest empitjorament a la desocupació i es deu, sobre tot, a la falta d’ingressos i 

a la pèrdua d’estatus dins la seva mateixa família. 
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[ T.46 ] Persones amb reconeixement legal de discapacitat per edats (2011-2013).

PERSONES AMB RECONEIXEMENT LEGAL DE DISCAPACITAT PER EDATS (2011-2013)

 Edat 0-15 16-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65-74 + 75 Total

2011 178 71 308 502 675 960 651 998 4.343

2012 206 62 307 518 749 978 760 1.069 4.649

2013 217 67 283 525 776 948 1.143 840 4.799

| Font: IDESCAT i HERMES |

Respecte al reconeixement legal de la situació de discapacitat per trams d’edat, podem veure al quadre adjunt que l’aug-

ment més significatiu, és el que es produeix en les persones entre 65 i 74 anys.

Per altra part i deixant de banda les persones majors de 65 anys, per la possible disminució de les seves capacitats a causa 

de l’edat, es pot observar que tenim 217 nens i nenes menors de 15 anys amb un reconeixement de la seva discapacitat. 

Aquesta dada és important, ja que és l’edat d’escolarització obligatòria i s’ha de tenir en compte per a la planificació de 

futures actuacions o recursos que puguin donar cobertura a les necessitats de les famílies que tenen al seu càrrec a nens 

i nenes amb aquestes característiques.

Aquesta dada procurarem ampliar-la amb altres dades en el punt següent d’infància en risc.

El fet de la discapacitat no és en si mateix un factor de risc d’exclusió, però sí que pot representar una situació de risc si 

l’accés als recursos no és en igualtat de condicions. És per aquest motiu que adquireix importància tenir en compte el 

nombre de persones que hi ha a Viladecans amb aquesta situació, quin tipus de discapacitat presenten i quins recursos es 

posen al seu abast per facilitar la seva accessibilitat en igualtat de condicions i respectant els seus drets com ciutadans i 

ciutadanes de primera. 
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5.4. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN RISC

La infància és el col·lectiu que, per les situacions desfavorides per raons laborals i econòmiques de les pròpies famílies, està patint més 

les conseqüències que les situacions d’exclusió social esta generant. 

Com diu l’informe de Save the Children, 'Pobreza infantil y exclusión social en Europa' "...els nens i nenes, els pares dels quals tinguin una baixa intensitat 

laboral, tenen un 56,7 % de més probabilitats d’estar en situació de pobresa o exclusió social que els que tinguin els pares amb una alta intensitat 

laboral...". Segons aquest mateix informe, "...a Espanya el 33,8 % dels nens i nenes viuen en risc de pobresa o d’exclusió social i un 29,9 % sota el llindar 

de la pobresa relativa, situant a Espanya com el segon país, després de Rumania, amb dades tant elevades...". La pobresa infantil no només significa 

que no es cobreixen les necessitats bàsiques (...) també significa que no poden participar en activitats esportives, culturals, de temps lliure. A més, els 

nens i nenes que creixen en una situació de pobresa tenen menys probabilitats d’adquirir destreses i capacitats que els hi permetin sortir de la pobresa 

com adults/es i contribuir al benestar de la societat. "...la igualtat d’accés a una educació gratuïta de qualitat és essencial per a la igualtat d’oportunitats 

i trencar el cicle de la pobresa."

Les conclusions de l’informe, entre d’altres, diu que totes les 

estratègies, plans i accions per a reduir i/o prevenir la pobresa 

i l’exclusió social infantil han de desenvolupar-se des d’una 

perspectiva dels Drets de la infància entenen les necessitats i les 

situacions d’aquests. Se'ls ha d’oferir l’oportunitat de participar en 

totes les qüestions i decisions que els afecti. Tenint en compte que 

tots els àmbits de la inclusió es relacionen entre ells, hem de tenir 

present, sobretot en aquest punt, que aquestes conclusions es 

refereixen a la infància en risc.

Com a dada important, hem de tenir en compte què significa risc. 

Risc pot ser les circumstàncies en què la persona, o grup, pateix 

les condicions desfavorables de l’entorn.

En el cas de la infància, el risc estaria present en el moment que 

les necessitats no estan cobertes, quan existeixen carències i 

els responsables directes i indirectes, no aconsegueixen que es 

compleixen els seus drets.

Podem argumentar que aquestes situacions passen molt lluny de 

la nostra ciutat, que els drets dels infants es respecten en aquest 

primer món, als països del nostre entorn. Sí, en la seva majoria es 

respectaven abans però, des que va començar la crisi, hi ha hagut 

un augment de famílies desnonades en les que també n’hi ha 

nens i nenes que es queden sense la seva llar; a la ciutat també 

n’hi ha famílies, en què hi ha nens i nenes que no arriben a fi de 

mes i, a vegades, existeix una inseguretat alimentària; també hi ha 

moltes famílies que no poden oferir als seus fills i filles cap activitat 

de temps lliure, etc.

Les dades que hi ha a continuació són dades de Viladecans. 

Algunes són dades telegràfiques, només per donar una idea de la 

situació en què es troba el municipi i la seva infància.

El total de beques de menjador concedides tant des del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat com les que l’Ajuntament ha 

complementat són:

· Curs 2013-2014: 548 beques de menjador

· Curs 2014-2015: 545 beques de menjador

Existeixen unes altres dades que també són indicatives del risc 

que poden patir els infants i adolescents.

· Des del novembre del 2013 fins al maig del 2014, 376 menors 

han estat atesos amb les seves famílies a l’Oficina d’Habitatge 

per problemes derivats de la vivenda. Hi ha hagut un total de 72 

desnonaments.

· Durant l’any 2014 hi ha hagut 82 nens i nenes que han necessitats 

ajuts econòmics puntuals per poder realitzar el pagament de 

despeses escolars i activitats extraescolars.

· 979 infants i adolescents han estat derivats des de les escoles 

i instituts als Serveis Socials per diferents problemàtiques 

detectades. Quasi 600 nens i nenes, per falta de llibres i material 

escolar, i 500 per dificultats en les relacions familiars.
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5.4.1. Infants i adolescència en alt risc social

En els casos detectats d’infants i adolescents en alt risc social derivats dels Serveis Socials als serveis especialitats d'infància, els Equips 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) s’han de diferenciar entre infants i adolescents en assessorament o en seguiment. 

[ G.26 ] Assessoraments dels EAIA (2010-2014).

| Font: Memòria de Serveis Socials |

[ G.27 ] Seguiments dels EAIA (2010-2014).

| Font: Memòria de Serveis Socials |

En el primer cas trobem que, durant l’any 2014 (fins al mes de novembre), els casos d’infància que va necessitar que els 

equips especialitzats assessoressin als equips de Serveis Socials van ser 73.

En aquest gràfic podem veure que des de l’any 2010 s’ha produit un important increment de casos d’infants i adolescents 

en assessorament per part dels equips especialitzats.

Quant als casos d’infants i adolescents en seguiment per part dels EAIA, podem veure que, durant l’any 2014, hi ha hagut 

94 casos nous d’infants i adolescents en alt risc que han necessitat de la intervenció més directa dels equips especialitzats.

Aquest seguiment suposa que aquests infants i/o adolescents es troben amb mesures més acotades a causa de l’alt risc 

que suposa viure amb les famílies biològiques.
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5.4.2. Necessitats Educatives Especials (NEE) a les Escoles Bressol

És imprescindible, quan es tracta d’infància, tenir present possibles factors que puguin implicar la possibilitat d’una situació de risc.

Entre aquests altres possibles factors que ens ajuden a observar unes altres possibilitats, estarien les dades sobre nens, nenes i 

adolescents que poden ser considerats/es de Necessitats Educatives Especials (NEE).

Segons el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, un nen o nena pot ser considerat/a alumne de Necessitats Educatives Especials, 

quan presenta problemes de desenvolupament i/o dificultats d’aprenentatge significativament majors que la majoria dels nens i nenes de 

la seva edat. També poden ser considerats/des els qui presenten retards o incapacitats que els dificulten l’ús dels recursos més generals 

dels que disposen les escoles.

Es pot diferenciar entre els que presenten aquestes dificultats descrites anteriorment i els qui les necessitats educatives són de caire 

social i de l’entorn familiar. En els dos casos els Equips d’atenció psicopedagògica (EAP), recullen en un informe la situació desfavorida 

que poden tenir respecte a la resta de companys/es.

Als gràfics que hi ha a continuació podem veure el total de nens i nenes de necessitats educatives especials i socials que hi ha en les 

quatre Escoles Bressol (aquestes dades han estat facilitades pel Departament d’Educació de l’Ajuntament).

[ G.28 ] Alumnes amb necessitats educatives a les Escoles Bressol.

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades del Departament d’Educació |

Si observem el gràfic adjunt, podem veure que, en el grup d’edat de 24 a 36 mesosun 10 % del total de nens i nenes ma-

triculats tenen informes de NEE. És necessari ressaltar com aquestes necessitats educatives són en la seva majoria de 

necessitats educatives socials.

[ G.29 ] Total de nens/nenes amb NEE per Escoles Bressol. En aquest gràfic podem veure el total de nens i nenes 

amb necessitats educatives per Escoles Bressol.

L’escola bressol que té un nombre més alt d’alumnes 

amb necessitats educatives és l’Escola Bressol La 

Pineda, coincidint que és l’escola bressol que més 

preinscripcions rep.

El curs 2014-2015, a les Escoles Bressol de Vilade-

cans s’han ofert un total de 214 places en tots els 

grups d’edats. Les sol·licituds registrades han estat 

de 287, arribant a cobrint el 74,56 % de la demanda.

El grup d’edat a les Escoles Bressol que no cobreix 

demanda és el grup de 12 a 24 mesos, en què les 

sol·licituds denegades han estat 57, un 44,19 % de 

les preinscripcions rebudes.
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5.5. SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)

El servei d’atenció a les dones és un servei que s’ofereix a totes les dones de la ciutat en general.

L’atenció a les dones és un dels ítems que pot demostrar quina salut social té la comunitat, ja que ens pot orientar sobre la igualtat o 

desigualtat existent en el municipi quant a gènere.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones, entre altres activitats, recull el nombre de dones que han necessitat orientació o atenció 

jurídica o psicològica. També recull el nombre de dones que arriben al servei per violència masclista. En aquest informe aquestes dades 

són les que ens interessen.

Les següents dades han estat estretes de la memòria del Departament d’Igualtat.

[ G.30 ] Total de dones ateses al SIAD.

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades del Departament d’Igualtat |

Al gràfic adjunt podem veure el nombre de do-

nes ateses en el servei d’informació. Trobem 

que un total de 193 dones han estat ateses 

durant l’any 2013 pel servei en general. Es pot 

veure que el gruix dels assessoraments és a 

nivell jurídic. 

Hem de ressaltar com a dada preocupant que 

72 dones pateixen violència masclista.

[ G.31 ] Nombre de dones ateses segons canal de derivació.

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades del Departament d’Igualtat |

· Segons les derivacions, al quadre podem ob-

servar que els serveis que més deriven són 

els equips de Serveis Socials (67 dones), seguits 

dels serveis d’informació ciutadana o per iniciativa 

de la pròpia dona.

· Segons la nacionalitat, les dones més ateses són 

les espanyoles, que representen el 83,94 %, se-

guides de les dones uruguaianes i magrebines, 

que representen un 5 % en cadascuna de les 

nacionalitats.

· Per nivell d’estudis, la majoria de les dones ateses 

tenen un nivell formatiu de batxillerat i FP (46 %),  

seguides per un 36 % de dones amb estudis 

primaris.

· Quant a les edats de les dones, el grup més 

nombrós són les dones de 30 a 45 anys, amb 

96 dones ateses.

· Els Mossos d’Esquadra han atès, durant l’any 

2013, 154 dones per violència masclista.

· Cinc dones i quatre fills/es han estat atesos en 

els serveis d’acolliment d’urgències.
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5.6. JOVENTUT

L’indicador social respecte a joventut es pot mesurar en funció de la seva participació, tant activa (associacions, entitats o altres grups o 

formes de participació) com pel possible interès en certs temes que els poden preocupar.

Les dades que a continuació apuntem no són les dades sobre la participació juvenil, però volem deixar constància sobre les consultes 

que els i les joves a partir de 14 anys (també es comptabilitzen les consultes produïdes en als punts d’informació dels diferents instituts 

de la ciutat) realitzen en funció de les seves inquietuds. 

Aquestes dades han estat recollides de l’Anuari Estadístic amb dades del Departament de Polítiques d’Igualtat, Pla Jove. 

[ T.47 ] Nombre de consultes realitzades al Punt d’informació Juvenil (joves a partir de 12 anys. Dades del 2014).

NOMBRE DE CONSULTES REALITZADES AL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL  
(JOVES A PARTIR DE 12 ANYS. DADES 2014)

Dones Homes Total

2014 822 333 1.155

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades del Departament de Polítiques d’Igualtat. Pla jove |

[ T.48 ] Temes d'interès a les consultes realitzades al Punt d’Informació Juvenil (joves a partir de 12 anys. Dades del 2014).

TEMES D’INTERÈS CONSULTES REALITZADES AL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL  
(JOVES A PARTIR DE 12 ANYS. DADES 2014)

Temes Consultes

Educació i formació 735

Salut i esport 693

Treball 181

 Participació 134

| Font: elaboració oficina tècnica del PLIS a partir de les dades del Departament de Polítiques d’Igualtat. Pla jove |

· El nombre total de joves que han passat pel Punt d’Informació Juvenil durant l’any 2014 ha estat 1.155 joves, dels quals 

822 van ser dones i 333 homes.

· Han fet un total de 2.037 consultes relacionades amb, entre d’altres, els següents temes d’interès: 735 consultes sobre 

educació i formació, seguides de 693 consultes sobre salut i esport. Els següents temes d’interès han estat el treball i la 

participació, amb 181 i 134 consultes, respectivament.
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5.7. SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

El total de casos atesos en el servei de mediació durant l’any 2014 ha estat de 102.

Segons el tipus de conflicte, els conflictes que han necessitat del servei de mediació són els conflictes sorgits en les relacions familiars, 

representant quasi el 21 % de totes les consultes, seguit de la mediació en la gestió de la comunitat i les consultes ocasionades per sorolls.

[ G.32 ] Mediació comunitària (2013-2014).

| Font: elaboració de l’oficina tècnica d’inclusió segons dades estretes de l’anuari estadístic de Viladecans amb dades de la Regidoria de Convivència i cohesió social |

Per edats, el grup que més ha utilitzat el servei de mediació durant l’any 2014 ha estat el grup de persones d’entre 40 i 49 anys. 

Es pot veure un augment generalitzat en tots els grups d’edat, però, tant aquest grup de 40-49 anys com els que tenen més 

de 70, l’augment és considerable. 

Hem volgut incloure en aquest indicador social aquests últims tres ítems: dona, joventut i mediació perquè pensem que aporten dades 

respecte a la preocupació d’aquests col•lectius en concret i de la ciutadania en general.

En el cas del SIAD tenim que una gran part de les dones ateses pateix violència masclista i necessita informació i assessorament jurídic.

En el cas dels i les joves, les més interessades en rebre informació són les dones i els interessa el tema de l’educació i la formació per 

sobre d'altres.

En mediació veiem que el conflicte més ates és el que te a veure amb les relacions familiars i la comunitat. 

És a dir, convivència.
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5.8. SITUACIONS DE RISC I/O VULNERABILITAT SEGONS UNITATS DE CONVIVÈNCIA EN PERSONES GRANS

Aquest indicador, en teoria, mostra les situacions de risc a l'entorn de les relacions personals que poden haver-hi segons el 

nombre de persones en una mateixa família o en un mateix habitatge. Pot indicar el possible risc en les persones grans, tant si 

aquestes viuen soles com en companyia, ens poden oferir una idea sobre el nombre de possibles famílies monoparentals o, fins 

i tot, ens pot mostrar les possibles sobreocupacions.

Aquest indicador per si mateix no és que ens doni molta informació fiable de risc, però, si aconseguim, en els pròxims informes sobre la 

situació d’inclusió social a Viladecans, creuar-lo amb altres indicadors econòmics i laborals, es podrien aconseguir certes dades que ens 

orientin sobre la situació d’exclusió social a la ciutat.

Amb les dades recollides i tenint en compte que un dels possibles riscos que acompanyen l’edat és la solitud, podem intentar mesurar el risc 

d’exclusió en la gent gran des dels àmbits de les relacions i de la salut. Un ítem a tenir en compte també és el nombre de persones grans de 75 

anys i més.

Hi ha un total de 4.153 persones majors de 75 anys, sent el grup més gran el de les dones. Aquesta dada no significa que totes 

aquestes persones estiguin en risc però sí que hem de tenir present per a futures actuacions que el 22,40 % de les persones majors de 75 

anys viuen soles. Quan les persones grans viuen soles i existeixen problemes de salut i/o dependència, el risc d’exclusió és més alt 

que si viuen amb companyia, ja que la interacció amb altres persones i amb l’entorn afavoreix no perdre el contacte amb la realitat i tenir 

xarxes de suport properes. Si, a més, els ingressos econòmics són baixos, llavors les necessitats no estaran cobertes en la seva majoria.

Els recursos econòmics que s’han destinat a la gent gran han estat importants, però aquests també han estat disminuïts des 

que va començar la crisi, provocant retallades de serveis que donaven seguretat i qualitat de vida a les persones grans i/o dependents.



77

Informe social 2015 

Serveis Socials

· Persones ateses a Serveis Socials durant el 2013: 13.400 

persones (20,38 % del total de la població), amb un total 

de quasi 30.000 problemàtiques.

· Augment de les problemàtiques econòmiques, laborals i, 

inevitablement, de les mancances socials.

· La franja d’edat més atesa ha estat la de 36-64 anys, el 

grup que segurament està patint més les conseqüències 

de la crisi ja que és el grup més castigat pel mercat laboral.

· 1.156 persones han estat ateses en el Servei d’Atenció al 

Domicili (SAD) un servei social i a la dependència.

· 2.549 persones han estat valorades de l’estat de 

dependència:

- 13 % valorats en grau 1

- 47 % valorats en grau 2 

- 38 % dels casos en grau 3 

- 2 % encara no han estat valorats

· 1.156 aparells de teleassistència estan instal·lats a 

diferents llars del municipi.

· Durant el 2013 s’han repartit 151 àpats a domicili.

Infància i adolescència en risc social

· El total de beques de menjador concedides tant des 

del Consell Comarcal del Baix Llobregat com les que 

l’Ajuntament ha complementat són:

- Curs 2013-2014: 548 beques de menjador

- Curs 2014-2015: 545 beques de menjador

· Durant l’any 2014 hi ha hagut 82 nens i nenes que han 

necessitat ajuts econòmics puntuals per poder realitzar el 

pagament de despeses escolars i activitats extraescolars.

· 979 infants i adolescents han estat derivats des de 

les escoles i instituts als Serveis Socials per diferents 

problemàtiques detectades. Quasi 600 nens i nenes per 

falta de llibres i material escolar i 500 per dificultats en les 

relacions familiars.

· Aquest curs 2014-2015 hi ha 17 nens i nenes amb informes 

de NEE en les Escoles Bressol.

· A les Escoles Bressol de Viladecans s’han ofert un total de 

214 places en tots els grups d’edats. S’ha cobert un 74,56 % 

de les demandes.

· El grup d’edat a les Escoles Bressol que no cobreix demanda 

és el grup de 12 a 24 mesos on les sol·licituds denegades han 

estat un 44,19 % de les preinscripcions rebudes.

· Durant l’any 2014, hi ha hagut 94 casos nous de infants i 

adolescents en alt risc que han necessitat de la intervenció 

més directa dels equips especialitzats. Hi ha 73 casos de 

infància en alt risc en assessorament per part de l’EAIA.

Discapacitat

· El total de persones a Viladecans amb certificat  

de discapacitat l’any 2013 és de 4.799 persones  

(2.445 homes-2.354 dones). El grup més nombrós és el de 

persones amb discapacitat física i amb un grau d'entre 33 

i 64.

· Persones amb discapacitat mental: 915.

· 217 nens i nenes menors de 15 anys tenen un 

reconeixement de discapacitat.

Dona, joventut i mediació comunitària

· 193 dones han estat ateses durant l’any 2013 en el SIAD. 

El gruix dels assessoraments és a nivell jurídic.

· 72 dones pateixen violència masclista.

· El 83,94 % de les dones ateses són de nacionalitat 

espanyola,seguides de dones uruguaianes i magrebines, 

que representa un 5 % en cadascuna de les nacionalitats.

· El servei que més derivacions fa al SIAD són els equips de 

Serveis Socials (67 dones).

· El 46 % de les dones ateses tenen un nivell formatiu  

de batxillerat i FP, seguides d’un 36 de dones amb estudis 

primaris.

· El grup més nombrós és el de les dones de 30 a 45 anys, 

amb 96 dones ateses.

· Els Mossos d’Esquadra han atès, durant l’any 2013, 154 

dones per violència masclista.

· Cinc dones i quatre fills/es han estat ateses als serveis 

d’acolliment d’urgències.

· L’any 2014 el Punt d’Informació Juvenil ha atès 1.555 joves 

(822 dones i 333 homes).

· Han fet un total de 2.027 consultes: 735 consultes sobre 

educació i formació, 693 consultes sobre salut i esport, 181 

sobre treball i 134 sobre participació.

· L’any 2014, el Servei de Mediació ha atés 229 casos.

· L’any 2013 hi ha 3.390 persones grans associades als 

diferents casals de gent gran, gairebé un 36 % de les 

persones majors de 65 anys.

DADES CLAU DE VULNERABILITAT I/O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A L’ÀMBIT SOCIAL
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6. Indicadors residencials

Un dels factors que porta a les famílies a situacions de risc d’exclusió social és no tenir un habitatge digne on viure. L’empobriment de les 

famílies com a conseqüència de la crisi econòmica i el sobreendeutament de algunes d’elles, ha portat a un nombre considerable de 

persones i famílies a situacions límit amb la pèrdua de l’habitatge.

Quan analitzem les problemàtiques ateses per Serveis Socials podem veure que una de les que més han pujat és la de habitatge, 

que passa de 956 casos l’any 2010 a 2.182 l’any 2013.

El mes de març del 2013 es va constituir la Taula Local contra els Desnonaments de l'Habitatge i, el mes de juny, es crea el 

Punt d’Atenció a l’Oficina Local d’Habitatge com a finestreta única en matèria de vivenda que incorpora tots els serveis que es 

presten a la ciutat.

Les dades amb què contem per fer una anàlisi més detallada són les que han estat elaborades pel Servei d’habitatge social de l’Oficina 

Local d’Habitatge, sobre els casos que han atès durant el període del novembre del 2013 al maig del 2014. És una mostra de sis mesos 

que ens poden donar una visió de la problemàtica de l’habitatge a Viladecans.

[ T.49 ] Casos atesos pel Servei d’habitatge social (2013-2014).

CASOS ATESOS PEL SERVEI D’HABITATGE SOCIAL (2013-2014)

Casos Nombre

· Famílies/Expedients atesos 295

· Persones afectades 980

· Menors afectats 376

| Font: Servei d’habitatge social de l’Oficina local de l’habitatge |

[ T.50 ] Tipologia de la família atesa pel Servei d’habitatge social (2013-2014).

TIPOLOGÍA DE LA FAMÍLIA ATESA PEL SERVEI  
D’HABITATGE SOCIAL (2013-2014)

Tipus de família Nombre

· Extensa 26

· Monoparental 72

· Nuclear 131

· Parella 20

· Persona sola 35

· Reconstituïda 11

TOTAL 295

| Font: Servei d’habitatge social de l’Oficina local de l’habitatge |

[ G.33 ] Tipus de família.

De les 295 famílies que s’han atès durant aquest sis mesos, un 44,40 % són famílies nuclears, seguides de les famílies mo-

noparentals, amb 24,40 % dels casos, i si tenim en compte que el nombre de famílies monoparentals que hi ha a Viladecans 

és molt inferior al 24 %, podem dir que els problemes d’habitatge perjudiquen en major mesura a les famílies monoparentals.
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6.1. RÈGIM DE TINENÇA DELS HABITATGES

[ T.51 ] Desnonaments segons tinença per famílies.

DESNONAMENTS SEGONS TINENÇA PER FAMÍLIES

Manca 
habitatge

Hipoteca Lloguer Ocupació Relloguer Propietat Total

Si 14 28 22 5 2 1 72

Risc 10 71 81 2 7 3 174

No 11 29 6 - 2 1 49

Total 35 128 109 7 11 5 295 

En aquest quadre podem veure que 35 famílies que van acudir al servei tenien un problema de manca d’habitatge, i no 
coneixem on vivien i seria interessant saber-ho (habitacions, cases d’altres, cotxe).
Quan a els problemes de habitatge que tenen les famílies, el més nombrós és el pagament de la hipoteca, seguit amb poca 
diferència pel pagament del lloguer. Aquesta petita diferència pot ser deguda a que ja moltes famílies han deixat l’habitatge 
o han estat desnonades per no poder pagar la hipoteca i han entrat en pisos de lloguer que tampoc poden pagar. 

Són 174 famílies les que tenen risc de perdre l’habitatge i 72 les que l’han perdut. Aquestes són les famílies que estan en 
risc d’exclusió social.

6.2. DADES ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES

En aquests quadres es mostra la mitjana d’ingressos mensuals de les famílies ateses i la mitjana del cost mensual segons el règim de 

tinença de l’habitatge.

[ T.52 ] Mitjana d’ingressos mensuals de les famílies ateses.

MITJANA D’INGRESSOS MENSUALS DE LES FAMÍLIES ATESES 
(239 FAMÍLIES)

Règim de tinença
Promig dels 
ingressos

· Manca habitatge 565,77 €

· Hipoteca 786,21 €

· Lloguer 741,24 €

· Ocupació 413,86 €

· Relloguer 524,30 €

· Propietat 731,40 €

Promig general 716,36 €

| Font: Servei d’habitatge social de l’Oficina local de l’habitatge |

[ T.53 ] Mitjana del cost mensual segons el règim de tinença de l’habitatge.

MITJANA D’INGRESSOS MENSUALS DE LES FAMÍLIES ATESES 
(181 FAMÍLIES)

Règim de tinença
Promig del cost  
de l’habitatge 

· Manca habitatge 128,57 €

· Hipoteca 751,88 €

· Lloguer 525,14 €

· Ocupació 0 €

· Relloguer 295,71 €

· Propietat 183,33 €

Promig general 558,82 €

| Font: Servei d’habitatge social de l’Oficina local de l’habitatge |

Hi ha una diferència de 157,54€ mensuals entre la mitjana d’ingressos que tenen les famílies i les despeses en 
habitatge, cosa que impossibilita les famílies poder fer front als pagaments de l’habitatge.

Les persones o famílies amb deutes hipotecàries són les que tenien uns ingressos superiors a 700 €, ja que les de ingressos 
inferiors a 700 € són les que tenen que optar per altres alternatives d’habitatge com el relloguer, o en altres habitatges, i les 
que ocupen vivendes són les famílies amb ingressos mensuals més baixos.

Podríem dir que el perfil majoritari de les famílies que han estat ateses pel punt de l’oficina d’habitatge és la família nuclear 
amb un deute d’hipoteca o lloguer i amb uns ingressos al voltant de 700 € al mes.

De tots els casos atesos, un 24,4 % han estat desnonats, un 59 % estan en risc de ser desnonats i un 16,6 % no 
estan en risc.



82

Pla Local d’Inclusió Social de Viladecans

6.3. SOBREOCUPACIÓ

Les següents dades del padró municipal ens donen una visió sobre les unitats de convivència a Viladecans, per fer una aproximació a les 

situacions de rics d’exclusió social a partir d’extraure el nombre de persones grans que viuen soles, la sobreocupació dels habitatges, i 

les famílies monoparentals, per sexe i per barri. Podem considerar que es dóna una situació de sobreocupació residencial quan conviuen 

sis o més persones en una mateixa llar. Aquesta població és vulnerable a caure en una situació d’exclusió social.

Al següent quadre podem observar com estan constituïdes les llars a la ciutat en funció de l’edat, el sexe i per membres que conviuen 

en el mateix habitatge. 

[ T.54 ] Unitats de convivència per grups d’edat (2013).

UNITATS DE CONVIVÈNCIA PER GRUPS D’EDAT (2013)

Edat/ Unitat 
convivència

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 o més TOTAL

De 0 a 15  334 3.034 6.251 1.540 1.338 12.500

De 16 a 64 2.512 8.340 12.881 13.454 3.310 2.982 43.479

De 65 a 74 664 2.719 1.141 415 189 179 5.307

De 75 i més 930 1.841 704 288 166 224 4.153

TOTAL 4.109 13.234 17.760 20.408 5.205 4.723 65.439

| Font: Padró Municipal d'Habitants. Dades provisionals, 1/1/2014 |

Les dades que podem extreure que ens poden indicar situacions de risc social són que hi ha 4.723 persones, de les quals 
1.338 són menors de 15 anys que viuen en unitats de convivència de més de sis o més persones, el que provoca una 
sobreocupació, una manca d’intimitat i unes condicions de convivència desfavorables per les persones, sobretot per als menors.

[ T.55 ] Membres per unitat de convivència per barri (2014).

MEMBRES PER UNITAT DE CONVIVÈNCIA PER BARRI (2014)

Barri 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. o + TOTAL

Barri Antic 313 840 1.011 956 255 298 3.673

L'Eixample Centre 936 2.702 3.360 3.188 955 871 12.012

La Montserratina 394 1.302 1.458 1.428 460 464 5.506

El Ginestar 332 1.212 2.121 2.572 555 328 7.120

La Torre-roja-Campreciós 364 1.232 1.698 2.360 505 312 6.471

Barri de Sales 430 1.276 1.638 1.652 595 689 6.280

Grup Sant Jordi 221 754 990 1.068 190 99 3.322

Can Sellarès 208 634 855 784 280 525 3.286

El Poblat Roca 202 542 663 648 200 153 2.408

Can Palmer-Can Batllori 209 688 963 1.228 330 219 3.637

L'Alba-Rosa-Can Guardiola 194 748 1.017 1.792 355 351 4.457

El Torrent Ballester 206 854 1.314 2.036 385 212 5.007

El Mas Ratés 100 450 672 696 140 202 2.260

TOTAL VILADECANS 4.109 13.234 17.760 20.408 5.205 4.723 65.439

| Font: Padró Municipal d'Habitants. Dades provisionals, 1/1/2014 |

En aquest quadre podem veure la densitat d’ocupació de les llars segons els barris. A Viladecans hi ha 4.723 persones que 

conviuen en llars amb més de sis persones, sent el barri de l’Eixample-Centre, en nombres absoluts, el que té més 

habitatges sobreocupats, 871, el que representa un 7,25 % del total dels habitatges.
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En nombre percentual, entre el total d’unitats de convivència i les que són majors de sis persones, podem veure que  
Can Sellarès és el barri amb un percentatge més alt, amb un 15,97 %, seguit del Barri Sales amb un 10,97 %, la Montse-
rratina amb un 8,42 i el Barri Antic amb un 8,11.

Segurament al barri de Can Palmer també existeix un important percentatge de sobreocupació en habitatges, però el fet 
d’ajuntar Can Palmer amb Can Batllori distorsiona les dades.

Els barris amb uns percentatges més baixos de sobreocupació residencial són el Grup Sant Jordi amb un 2,98 %, el 
Torrent Ballester amb un 4,23 %, el Ginestar amb un 4,6 % i Torre-roja-Campreciós amb un 4,88 %.

L’ítem que es pot considerar un risc per a les possibles relacions entre els diferents membres és quan existeix sobreocupa-
cions sobretot s’hi ha menors, tant fa que siguin o no de la mateixa família, però no disposar d’intimitat ja és en si mateix un 
risc. Trobem que hi ha un total de 4.723 unitats de convivència compostes per sis membres o més.

[ T.56 ] Persones que viuen soles per barri censal i grup d'edat (2014).

PERSONES QUE VIUEN SOLES PER BARRI CENSAL I GRUP D'EDAT (2014)

Barri censal
Grups d'edat

<24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 a 84 85 a 94 95 i + Total

Barri Antic 4 36 55 37 57 41 55 28 0 313

L'Eixample Centre 16 127 167 112 118 157 159 75 5 936

La Montserratina 8 63 85 38 35 73 71 20 1 394

El Ginestar 5 50 80 50 46 43 47 11 0 332

La Torre-Roja-Campreciós 5 35 79 43 57 66 43 33 3 364

Barri de Sales 6 69 121 48 40 66 52 27 1 430

Grup Sant Jordi 2 40 64 21 24 28 28 14 0 221

Can Sellarés 3 22 48 29 27 41 34 4 0 208

El Poblat Roca 3 23 35 21 30 30 52 8 0 202

Can Palmer-Can Batllori 5 21 33 31 33 27 43 14 2 209

L'Alba-Rosa-Can Guardiola 2 18 40 35 24 32 30 11 2 194

El Torrent Ballester 2 24 52 29 28 36 26 8 1 206

Mas Ratés 1 11 19 8 15 24 18 4 0 100

Total 62 539 878 502 534 664 658 257 15 4.109

| Font: Padró Municipal d'Habitants. Dades provisionals, 1/1/2014 |

A Viladecans hi ha 4.109 persones que viuen soles, i quasi una quarta part són majors de 75 anys, edat a partir de la 
qual pot ser una situació de risc viure sol. En total són 930 persones majors de 75 anys les que viuen soles, de les quals 
272 tenen més de 85 anys i 15, més de 95 anys. 

L’any 2013 el Departament de Serveis Socials va realitzar tot un seguit d’enquestes per poder conèixer la situació de les 
persones majors de 80 anys i intervenir en els casos que fos necessari. 

Si fem una distribució per barris, podem veure que l’Example-Centre, en nombre absolut, és el que té més persones 
majors de 75 anys que viuen soles, 239 persones, ja que és el barri amb més habitants.

Si fem l’anàlisi pel percentatge per barris sobre el total de persones que viuen soles i quines són majors de 75 anys, podem 
veure que el major percentatge el tenen els barris del Poblat Roca, un 29,7, Can Batllori-Can Palmer, un 28,22 %, i el 
Barri Antic, un 26,5 %, i el que menys percentatge tenen són Torrent Ballester, amb un 16,9 %, el Ginestar, un 17,4 %, 
Can Sellarès, amb un 18,2 % i el Barri de Sales, amb 18,6 %.
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DADES CLAU DE VULNERABILITAT I/O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A L’ÀMBIT RESIDENCIAL

· Durant sis mesos, del novembre de 2013 al maig del 2014, 

van haver-hi 174 famílies amb risc de perdre l’habitatge,  

de les quals 72 el van perdre.

· Entre les famílies que han acudit al Servei d’habitatge 

social, hi ha una diferència de 157,54 € entre la mitjana 

del cost de la vivenda i la mitjana dels ingressos familiars.

· Hi ha 4.723 persones que viuen en una unitat de 

convivència de més de sis persones, de les quals 1.338  

són menors de 15 anys.

· El barri amb un percentatge més alt en unitats de 

convivència de mes de sis persones és Can Sellarès i el 

de menys és el Grup Sant Jordi.

· Hi ha 290 persones que viuen soles amb més de 85 anys i 

15, amb més de 95 anys.

· El barri on hi ha més persones grans que viuen soles és el 

Poblat Roca i el que menys és el Torrent Ballester.

· Hi ha un total de 4.153 persones majors de 75 anys. Un 

22,40 % de les persones majors de 75 anys viuen soles.
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7. Conclusions finals
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No existeix i menys després dels efectes de la crisi, un perfil de persona en situació d’exclusió social ja que, actualment, una gran 

part de les persones està en risc de poder patir una ruptura de les seves expectatives de vida en qualsevol moment. És en aquests 

moments quan es multipliquen les dificultats per tornar al punt on abans s’estava.

Existeixen moltes situacions de vulnerabilitat que ens poden apropar al límit de la situació d’exclusió social i, fins i tot, patir-la, 

deixant-nos fora de la societat en la qual vivim. 

Trobar-se en una situació d’exclusió social o estar en risc d’arribar a patir-la no és un fet categòric ni inamovible. En moments 

com l’actual, on les situacions d’incerteses i dificultats provocades per l’impacte de la crisi han augmentat, la responsabilitat de 

l’administració a d'anar dirigida a posar i disposar de les condicions necessàries perquè la ciutadania tingui les millors oportunitats 

i els més eficients recursos. Cal evitar que les persones i famílies en situacions de més vulnerabilitat traspassin el límit i que les 

situacions d’exclusió social siguin irreversibles.

Els diferents indicadors mostren que existeix un nombrós grup de persones que tenen moltes dificultats per mantenir una vida de 

qualitat i sense mancances, ja siguin aquestes laborals, econòmiques, socials i de relació, d’habitatge, de salut i/o de participació. Si 

afegim altres factors com són: el gènere, l’edat, l’origen i la classe social aquestes dificultats augmenten.

Algunes situacions són les que aboquen a les persones a estar en risc d’exclusió social.

Aquest informe posa de manifest quines són les situacions de carències i dificultats.

La població de Viladecans és relativament jove, amb una mitjana d’edat de 39 anys i amb un índex d’envelliment del 75,68%. El barri 

que compta amb un nombre més alt de persones majors de 60 anys és el barri de l’Eixample.

A Viladecans la població estrangera representa el 7,58% sobre el total de la població, sent el Barri de Sales on hi ha més estrangers/

es respecte a la seva mateixa població. 

El nivell de formació de la població de Viladecans és molt baix: un 34,91% de la població de Viladecans no ha assolit l’educació 

obligatòria i d’aquests, el 13,24% són joves entre 16 i 29 anys i quasi un 54% són dones.

Més de la meitat de la població, un 53,28% té entre el graduat en educació secundària i cicles formatius i/o batxillerat (24,02% 

graduat en ESO, 17,82% té la titulació tècnica dels cicles formatius mitjans i superiors i un 11,44% disposa del batxillerat) i quasi un 

12% de la població té estudis universitaris o similars.

Del municipi de Viladecans, el barri de la Montserratina és on la població té un nivell d’estudis més baix i el barri amb més titulats/

des universitaris/es és el barri de Torre-roja-Campreciós.

Segons els diferents indicadors podem dir que observem un augment significatiu del nombre d’acreditacions a l’ESO però encara 

resta molt camí per arribar a tenir la igualtat d’oportunitats desitjable.

Els canvis dels darrers anys han incidit d’una forma o d’una altra en quasi tots els àmbits que intervenen en el desenvolupament 

personal. Abans de l’esclat de la crisi de l’any 2008, el mercat de treball necessitava molta mà d’obra ràpida i sense formació 

específica. En aquells anys, molt jovent van deixar d'estudiar. Són aquests i aquestes joves els i les que ara no poden competir en 

el mercat laboral perquè no tenen la formació necessària per accedir a treballs qualificats. El mercat que abans acollia les persones 

sense cap qualificació, ara no els hi permet l’entrada.

Actualment el món laboral ja ni tan sols acull a les persones graduades. És possible que per aquest fet, el nombre de persones amb 

cicles formatius estigui augmentant any rere any. El gruix de persones que presenten més atur són les persones que tenen el graduat 

o que no han estat graduades. El 72% dels aturats/des només tenen l’ESO o el seu equivalent.

El col·lectiu de persones amb més dificultats de poder ser contractades són les dones i les persones majors de 45 anys.

A Viladecans superem en quasi un punt la taxa d’atur de la mitjana del Baix Llobregat, la de l’àmbit metropolità i la de Catalunya. Però 

si existeix alguna possibilitat de contractació, aquesta, bàsicament, és temporal.

7. Conclusions finals
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Si tenim en compte que quasi un 50% de les persones aturades no cobren cap prestació ni subsidi, es pot explicar l'increment produït 

en les demandes a Serveis Socials.

La població de Viladecans té una Renda Bruta Familiar Disponible, RBFD (*) de 20 punts per sota de la mitjana provincial i amb 

un nivell adquisitiu més baix respecte a l’entorn més proper, és a dir, hi ha famílies de Viladecans que no es poden permetre altres 

consums que no siguin els bàsics.

La modificació dels criteris per poder obtenir una PIRMI (Renta Mínima d'Inserció), ha fet que aquesta no esdevingui un instrument 

eficaç per fer front a la pobresa i a l’exclusió social.

Si l’accés a una alimentació adequada, a poder tenir aigua i llum, a conservar l’habitatge per poder continuar vivint en el mateix 

entorn conegut, s’ha convertit en un luxe, no podem dir que estem en una societat en què la igualtat de condicions d’accés als 

recursos disponibles sigui una realitat.

Aquesta situació es veu en l’increment d’ajuts de l’administració a les famílies.

Hem vist al llarg d’aquest informe que són les dones les que tenen més dificultat per arribar a final de mes, per trobar feina, les que 

pateixen més les situacions de risc de poder tenir una situació de pobresa i/o d’exclusió social durant tota la trajectòria de vida i 

les que pateixen la violència masclista. La desigualtat entre homes i dones malgrat els recursos que fins ara s’hi ha destinat i que 

continua sent difícil d’eradicar. 

A Viladecans, durant l’any 2013, 193 dones han estat ateses en el SIAD, la majoria amb la finalitat de rebre assessorament jurídic. 

72 pateixen o han patit violència masclista.

Els Mossos d’Esquadra han atés durant el mateix any a 154 dones per violència masclista.

Des de l’any 2010 a 2013 s’ha produït un important increment de persones ateses que presenten problemes de maltractaments 

familiars. Aquesta categoria de maltractaments intrafamiliars no només inclou els maltractaments físics i/o psíquics sinó també 

maltractament econòmics i abús sexual.

Aquests maltractaments són els que pateixen els membres de la família amb situacions de més vulnerabilitat, és a dir, els infants, 

les dones i les persones grans.

Respecte al tema de la infància adjuntem un comunicat de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, SESPA, 

fet públic durant aquest mes de març de 2015 (**).

Com ja hem dit al llarg de tot l’informe, la infància és el col·lectiu que està patint més brutalment els efectes de la crisi econòmica i, 

tal i com posa de manifest la SESPA, aquesta situació està començant a donar indicadors a l’àmbit de la salut tant a nivell general 

com de salut mental.

Per finalitzar volem remarcar la importància de l’elaboració del baròmetre inclusiu ja que, en primer lloc, ens donarà l’oportunitat 

de tenir dades exclusives i actuals de Viladecans i en segon lloc, ens permetrà tenir l’accés a la informació sobre els àmbits de 

desenvolupament personal que ens sembli més important i rellevant per saber quina és la situació de risc i/o d’exclusió social que 

pateix la ciutadania.

La dificultat que existeix per a trobar dades actualitzades i fiables i el fet que les diferents fonts estadístiques publiquen dades no 

coincidents i relatives a diferents períodes, ens aboquen a la necessitat de disposar d’una eina pròpia si volem conèixer la realitat 

del moment. 

(*) La RBFD és l’indicador que mesura la capacitat econòmica de les famílies per satisfer les seves necessitats.

(**) En aquest comunicat es denuncia els efectes que ha tingut la crisi econòmica entre els i les menors i alerta que l’exposició a situacions 

de privació i de desigualtat s’associa a pitjors resultats de salut a curt, mig i llarg termini. Afegeix que quant més precoç és l’exposició a la 

pobresa i a l’exclusió social, més irreversibles i negatius són els efectes.



88

Pla Local d’Inclusió Social de Viladecans



El PLIS a Viladecans

| Apartat 3 |

El PLIS  
a Viladecans

FASE 1. Anys 2010-2012

Creació de l'oficina tècnica. 
Elaboració del diagnòstic  
i altres actuacions.

FASE 2. Anys 2013-2014

Nou enfocament del PLIS.  
Accions inclusives.

· RECULL DE RECURSOS I PROGRAMES  

DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS



90

Pla Local d’Inclusió Social de Viladecans

FASE 1: ANYS 2010-2012

Creació de l'oficina tècnica. Elaboració  
del diagnòstic i altres actuacions.

Aquesta primera fase és una fase d’inici de tot un procés de 

creació d’un pla i de coneixement d'una ciutat.

En aquesta fase, en principi, el principal objectiu era la planificació 

de les accions destinades a l’elaboració del diagnòstic: recollida 

de dades, contacte amb altres departaments i entitats de la 

ciutat, l'acord dels pilars sobre els quals se sustentaria el pla, i 

finalment, l’elaboració del diagnòstic. Però, a la mateixa vegada, 

vàrem integrar altres accions més directes, accions que encara 

es desenvolupen.

1. Creació de l’Oficina Tècnica del PLIS de Viladecans i 

elaboració d’un imprès de presentació del Pla.

L’Oficina Tècnica d’Inclusió de Viladecans (OTIV) es crea en 

paral·lel a l’elaboració de l'imprès d’explicació del Pla Local 

d’Inclusió Social (PLIS), és a dir, quan s’incorporen el tècnic i la 

tècnica que portaran a terme el pla el mes de setembre del 2010.

Aquesta oficina serà l’encarregada d'iniciar el pla i posar les bases 

per a la seva organització i disseny. 

2. Presentació de l’Oficina Tècnica a les i els regidors 

de les diferents àrees de l’Ajuntament.

Durant el mes d’octubre l’oficina es presenta primer a les i els 

diferents regidors i caps d’àrees de l’Ajuntament perquè puguin 

incorporar el pla a la seva agenda d’accions.

3. Presentació de l’Oficina Tècnica i del futur projecte 

en els diferents Consells de Districtes.

El pla també es presenta en els tres Consells de Districtes de la 

ciutat, consells formats per la majoria d’entitats i organitzacions 

territorials que actuen en els diferents barris.

4. Reunions amb les i els diferents caps tècnics dels 

departaments de l’Ajuntament (Serveis Socials, 

Educació, Esport, Salut, Cultura, Participació, 

Igualtat, Promoció Econòmica, etc.) i amb les i 

els referents de les diferents entitats (Creu Roja, 

Cáritas, Asdivi, etc.) per tal d’elaborar el Mapa de 

Recursos de la ciutat.

El punt de partida per a l’elaboració del pla va ser la recollida 

d’informació per la realització del diagnòstic. Aquesta informació 

no només havia de contenir dades estadístiques, sinó també 

quins recursos, serveis i accions existeixen i es fan a la ciutat per 

poder anar construint el mapa de recursos.

El procés per a la recollida de les activitats que passarien a 

formar part del mapa de recursos es va iniciar a partir de reunions 

individuals amb els diferents caps dels serveis i departaments. 

A priori es van elaborar unes fitxes per facilitar als serveis la 

recollida del que necessitàvem. Aquest procés va ser lent, ja que 

ens havíem d'adaptar al ritme de feina de cada servei. Primer 

fèiem una reunió per presentar el que seria el pla i la seva finalitat, 

deixàvem la fitxa perquè l’emplenessin i ens l’enviessin. Quan la 

rebíem, tornàvem a reunir-nos per clarificar el contingut i entre 

tots i totes es donava per bona, si era el cas.

La matriu de classificació del mapa de recursos per anar 

emplenant va quedar de la següent manera:

· Àmbits d’actuació: laboral, formatiu, educatiu, etc.

· Programes: de suport a l’autonomia a la pròpia llar, d’ajuts 

econòmics, etc.

· Accions: formació ocupacional, projecte d’habitatge jove, etc.

· Recurs: escoles bressol, servei de mediació, traducció, etc.

· Persones a les quals es dirigeix l’acció: per a nois/es de 4t 

d'ESO, per a gent gran, etc.

· Prestació o serveis que s’ofereix: informació, tràmit, etc.

· Departament, àrea i organisme que ofereix el recurs: 

Serveis Socials, Cáritas, etc.

· Dades informatives: adreça, telèfon, etc.

Aquest mapa de recursos encara no està actiu. L’hem de reajustar 

en funció de l’observatori social, ja que el completarà. 
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5. Presentació del primer esborrany del diagnòstic.

El primer esborrany del diagnòstic es va presentar a tots els 

tècnics i tècniques de l’Ajuntament el mes de setembre del 2011. 

Van assistir-hi 54 persones.

Es va elaborar una presentació amb les dades més destacables i la 

va fer pública la regidora de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió.

Aquest primer diagnòstic també es va presentar a la Junta de Govern.

En aquest mes de setembre es va anunciar la creació del Grup 

Impulsor com a motor del pla.

6. Creació del Grup Impulsor.

El Grup Impulsor del PLIS de Viladecans neix amb la intenció de 

poder afegir al diagnòstic global fet per l’Oficina Tècnica d’Inclusió 

la visió dels tècnics i tècniques que detecten i s’enfronten a les 

diferents problemàtiques de la població. A partir d’aquesta visió, 

la funció del Grup Impulsor és analitzar quines deficiències 

existeixen per poder o no resoldre-les o disminuir-les i proposar 

unes altres accions.

El desembre del 2011 es va aprovar políticament crear una 

comissió formada per les i els directors tècnics de diferents 

departaments de l'Ajuntament de Viladecans o persones en qui, 

van delegar. Principalment, el Grup Impulsor es va formar amb les 

i els caps tècnics de les àrees de Serveis Personals i de Promoció 

Econòmica:

· Departament de Serveis Socials

· Departament d’Educació

· Departament de Promoció Econòmica

· Departament de Salut 

· Departament de Cultura

· Departament d’Esports

· Departament de Joventut, d’Igualtat i Gent Gran

· Oficina Tècnica del PLIS

La primera reunió del Grup Impulsor va tenir lloc el dia 21 de 

desembre del 2011. En aquesta reunió es tractava d'acordar un 

calendari de reunions bimensuals fins a finals de l’any 2012 i 

posar-nos d’acord en els objectius que es plantejarien en el pla. 

En aquesta primera sessió havíem de treballar el diagnòstic 

realitzat fent les aportacions que cadascú valorés com a 

oportunes, tant en el diagnòstic com en les fitxes de recursos. Així, 

en aquest primer contacte vàrem proposar que treballessin les 

línies estratègiques de cada departament i que es relacionessin 

amb cada un dels recursos.

Els objectius que vàrem plantejar com a Grup Impulsor del pla, 

van ser:

· Treballar el text del diagnòstic per tal d’afegir les dades que es 

creiessin oportunes per a un diagnòstic final.

· Analitzar els eixos de treball i les línies d’actuació portades a 

terme en cada un dels departaments i proposar, si calia, noves 

línies d’actuació.

· Analitzar les problemàtiques fonamentals que afecten la població 

de Viladecans.

· Elaboració d'un llistat de problemàtiques (i prioritzar-les).

· Proposta d'uns eixos d'intervenció.

· Proposar accions d’intervenció i de prevenció conjuntes.

La dinàmica utilitzada per treballar amb el Grup Impulsor ha estat 

basada en les reunions periòdiques prefixades amb antelació, i 

en reunions individuals amb les i els tècnics per elaborar textos de 

treball i materials per a les sessions.

7. Prioritzar les 10 principals problemàtiques 

detectades entre les i els diferents tècnics  

de Serveis Socials i Educació.

Com ja sabem, les situacions de vulnerabilitat i/o d’exclusió social 

poden afectar a les persones de forma més o menys intensa 

durant tota la trajectòria de vida i en tots els àmbits en què una 

persona es desenvolupa.

Arribar a patir una situació d’exclusió social no és una decisió voluntària, 

és fruit d’una situació contextual que dificulta la inclusió plena.

En les diferents reunions del Grup Impulsor i, partint de l’anàlisi de 

les dades obtingudes del diagnòstic, hem pogut mantenir un debat 

per intentar detectar quines són les dificultats que impedeixen la 

participació de les persones en els diferents àmbits de la inclusió 

social.

Tenint en compte que les problemàtiques no es presenten aïllades 

i que es relacionen entre elles, el procés que vam seguir per tal de 

poder ordenar aquestes problemàtiques detectades va ser:

· Elaboració d’un llistat de problemàtiques i necessitats tenint en 

compte l’àmbit en el qual es desenvolupa el risc.

 

· Passar aquest llistat als tècnics i tècniques de Serveis Socials, 

Educació, Igualtat, Gent Gran i Joventut. També als tècnics i 

tècniques que formen el Grup Impulsor.

· Puntuar aquest llistat en funció de la importància que li donés e 

o la tècnica consultat. A la problemàtica que preocupava més se 

li donava l’1, la segona era el 2, i així successivament.

· Ordenar el nou llistat en funció de les prioritats fetes pel conjunt 

de les i els tècnics participants.
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Llistat de possibles problemàtiques: 

· Augment dels problemes econòmics a la població:

· Increment dels desnonaments

· Incapacitat de fer front als pagaments (lloguer, compra, 

subministrament)

· Finalització dels subsidis (elevada taxa d’atur de llarga duració)

· Pensions i subsidis per sota del nivell de subsistència

· Sobreocupació a l'habitatge (diversos nuclis familiars a la mateixa 

vivenda) / habitacions rellogades a preus abusius. Dificultat d'accés 

a un habitatge / infrahabitatge

· Indigència

· Famílies monoparentals (persones soles amb fills)

· Mercat de treball en crisi:

· Destrucció de llocs de treball (joves, dones, persones de més  

de 45 anys)

· Dificultats de les empreses per tirar endavant i, en conseqüència,  

per generar ocupació (manca de liquidesa, manca d’estratègia, etc.)

· Alta temporalitat en les contractacions (elevat percentatge  

de temporalitat: genera inseguretat)

· Nivell formatiu:

· Fracàs escolar/Desafecció escolar

· Baix nivell formatiu de la població

· Baix nivell formatiu de demandants d'ocupació / dificultat  

per al reciclatge laboral

· Absentisme

· Manca d'ocupació del temps d'oci dels i les joves  

(molt temps lliure no canalitzat)

· Baix índex de continuació dels estudis després de l'etapa 

obligatòria (abandonament prematur)

· Desinterès / poc ús de la informació i les possibilitats de formació 

en joves (model de reproducció conflictiu)

· Baix índex de permanència dels i les joves un cop han retornat al 

sistema educatiu reglat

· Formació informal i experiència laboral no reconegudes oficialment 

· Falta d’aprenentatge de les llengües vehiculars

· Infància en risc:

· Infància en risc / maltractament infantil

· Infància derivada a serveis especialitzats (CSMIJ, CDIAP, EAIA)

· Violència de gènere

· Gent Gran:

· Persones sense xarxa relacional/familiar: soledat

· Convivència de persones majors de 70 sense referents/Previsió 

d'augment de veïns/es de més de 65 anys vivint sols 

· Dificultat de mobilitat en la gent gran

· Població estrangera no documentada sense recursos sanitaris

· Accessibilitat / Discapacitats 

· Cohesió Social / Incivisme / Ús conflictiu de l'espai públic/ 

Conflictes quotidians de convivència

· Detecció d'un ampli número de veïns/es amb problemes de salut 

mental/Persones amb problemes de salut mental vivint soles o 

amb fills/es a càrrec

· Dependència

· Drogodependències

· Economia submergida

· Embarassos de risc o no desitjats

· Associacionisme: noves formes de participació

· Conductes de risc amb malalties de transmissió sexual

· Maltractament gent gran 

· Síndrome del cuidador o cuidadora (aquesta problemàtica va ser 

afegida pels mateixos tècnics/ques consultats)

El següent quadre mostra les deu problemàtiques que es van 

prioritzar segons les i els tècnics consultats: 

Problemàtiques prioritzades

1 · Infància en risc / Maltractament infantil

2 · Increment dels desnonaments

· Incapacitat de fer front als pagaments (lloguer, compra, 

subministrament)

3 · Finalització de subsidis (elevada taxa d'atur de llarga 

durada)

4 · Violència de gènere

5 · Destrucció de llocs de treball

· Pensions i subsidis per sota del nivell de subsistència

6 · Atur (joves, dones, persones de més de 45 anys)

7 · Població estrangera no documentada sense recursos 

sanitaris

8 · Infrahabitatge

· Infància derivada a serveis especialitzats (CSMIJ, CDIAP, 

EAIA)

9 · Fracàs escolar dels i les joves/Desafecció escolar

· Dificultat de les empreses per tirar endavant i,  

en conseqüència, per generar ocupació  

(manca de liquidesa, manca d’estratègia, etc.)

· Elevades taxes de mortalitat de nous projectes 

empresarials (iniciatives empresarials posades en marxa 

sense èxit) 

10 · Sobreocupació a l'habitatge (diversos nuclis familiars a la 

mateixa vivenda) / habitacions rellogades a preus abusius
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8. Creació de diferents grups de treball comunitari  

de Serveis Socials i participació activa de les i els 

tècnics del PLIS.

El treball comunitari és la manera que les persones amb 

necessitats, objectius i interessos comuns, en aquest cas en 

situació de vulnerabilitat o exclusió social, actuen per millorar 

la seva situació. En aquest cas en què la proposta parteix de la 

mateixa administració, els recursos externs ja existien, així que no 

s’havien de buscar. 

En una jornada de treball conjunt entre les i els tècnics de Serveis 

Socials i del PLIS es va acordar fer accions comunitàries dirigides a 

determinats grups de persones amb necessitats similars. 

D’aquesta jornada de treball van sortir els següents grups:

· Grups de suport a la parentalitat i la marentalitat (sis grups).

· Grup de suport a la criança amb famílies del Centre 

Maternoinfantil (dos).

· Grup de suport per a persones cuidadores de persones 

dependents.

· Grups de suport a famílies amb dificultats com a conseqüència 

de la crisi.

· Grup d’habilitats socials per a persones en situació d’exclusió social.

· Acollida de persones nouvingudes al municipi.

Alguns d’aquest grups ja estaven formats, perquè les persones 

afectades que anaven a participar en les accions compartien 

serveis i en altres casos el grup s’havia de crear. 

El PLIS va impulsar i dinamitzar els dos grups del Centre 

Maternoinfantil, el de persones en situació d’exclusió social 

(Servei de catering) i el d’acollida de persones nouvingudes. 

Aquests grups eren treballats conjuntament entre les i els tècnics 

del PLIS i dels Serveis Socials referents de cada servei.

La resta de grups, en els quals el tècnic i la tècnica del PLIS no 

participaven, eren dinamitzats per diferents professionals dels 

Serveis Socials.

Els grups van començar a funcionar entre els mesos de gener i 

març de l’any 2012. En la valoració que es va fer del treball amb 

grups es va veure la necessitat de continuar amb aquest treball, 

però la falta de temps de les i els tècnics de Serveis Socials per 

portar-los a terme va impedir que es continuessin fent. Només van 

funcionar un any.

El grup d’acollida de persones nouvingudes només va funcionar 

un o dos mesos, perquè no va haver-hi l’assistència suficient a les 

sessions que es van dissenyar.

El grup del maternoinfantil i del catering van continuar.

A finals del mateix any, durant el mes de setembre, va començar a 

funcionar un altre grup format per dones magrebines. 

Aquests tres grups encara continuen en funcionament.

En aquests grups han participat i participen altres tècnics i 

tècniques de diferents departaments de l’Ajuntament (Patrimoni, 

Medi Ambient, Cultura, Solidaritat i Cooperació), l’Associació 

Cultural Gitana i altres persones voluntàries.

9. Grups en els quals el PLIS és el dinamitzador  

i participant actiu.

· GRUP DEL CATERING 

Durant el primer any (del febrer al juliol de 2012) hi van participar 

sis homes. Aquest va ser un taller reduït a causa de les dificultats 

individuals dels participants. 

En aquest primer taller es van treballar les trajectòries de vida 

individuals. A partir de materials com la plastilina, el dibuix, un joc 

de l’oca especial en el qual es passejava pels moments únics de 

les seves vides, etc. vàrem anar descobrint com era la seva família 

d’origen, la família que van formar, els seus estudis, primeres 

feines, etc.

La valoració per part dels participants va ser molt bona i van 

gaudir molt.

La nostra valoració també va estar molt positiva, perquè la 

persona referent del servei va poder entendre accions i reaccions 

dels usuaris del servei. També es va produir un millor coneixement 

entre els i una major cohesió del grup.

Aquest taller va donar opció a la continuació del grup el següent 

any. En aquesta segona part vàrem treballar les habilitats socials 

i la resolució de conflictes. Aquest taller va comptar amb 10 

participants, entre els quals hi havia dues dones.

Amb aquest mateix grup també es va planificar un taller de cuina. 

En aquest taller, que es realitzava els divendres, s’elaborava 

el menjar perquè se l’emportessin a casa. En aquest taller es 

podien treballar els hàbits d’higiene, puntualitat, coresponsabilitat, 

apoderament, etc. ja que havia un encarregat de cada una de les 

tasques: compra, neteja, xef, elaboració del menú per a la propera 

setmana, que es feia entre tots i totes, etc.

En aquest grup hem comptat amb la col·laboració de l'Oficina de 

Patrimoni Cultural i l’empresa Unilever.

Aquest grup encara continua funcionant.
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· GRUP DE MARES I PARES  

DEL CENTRE MATERNOINFANTIL

Aquest grup el portaven la tècnica del PLIS i les tècniques del 

Centre maternoinfantil.

 

En el primer taller, 'Competències de les mares i pares', 

vàrem dividir els grups de mares en dos per la complicitat de les 

situacions personals. En aquest taller vam treballar primer amb la 

família d’origen, la relació de parella i la relació amb el fill o filla: 

les dificultats per posar límits, l’alimentació, etc. Aquest grup va 

funcionar fins al mes de juny. Hi van participar les 12 famílies del 

matern, amb més dones que homes.

El segon taller, 'Enfortint el vincle', vàrem treballar les possibles 

eines per a l’enfortiment del vincle sa, habilitats personals, 

reforçament de l’autoestima, models de criança, etc. Tota la 

temàtica es va treballar a partir de la creació de titelles de dit i amb 

la representació del conte de 'Els tres porquets' per als fills i filles.

Amb aquest taller el que es pretenia era reforçar les habilitats 

personals i l’autoestima. La creació de les titelles, amb tot el treball 

manual i creatiu i la creació del diàleg, va servir per cohesionar el 

grup, ja que era un de nou de mares i pares. Aquesta activitat es 

va anar combinant amb activitats conjuntes amb els fills i filles: 

mural de petjades, reflexions sobre com eren els seus models de 

criança i com són els que elles utilitzen amb els seus fills i filles, la 

transmissió dels valors a través dels contes, etc. 

Aquest taller estava dirigit a les quinze famílies que assistien al 

centre, però van participar de manera constant deu (vuit mares 

i dos pares).

Es va realitzar d’octubre a desembre del 2013.

El tercer taller va servir per treballar el tema de les relacions de 

parella i els conceptes de gènere, sexe, masculinitat i feminitat, 

maternitat i paternitat. Aquest taller el vàrem combinar amb una 

representació de teatre del conte 'Blancaneus' en la què vàrem 

treballar tot el tema del gènere. La representació va ser per als 

fills i filles.

En aquest taller van participar 10 mares.

Aquest grup de pares i mares del Centre Maternoinfantil també 

va fer el taller de cuina a l’empresa Unilever. També va participar 

en els actes programats a l'entorn del 25 de novembre, Dia 

internacional de la no violència vers les dones, i en el taller sobre 

afectivitat i sexualitat.

· GRUP DE DONES MAGREBINES 

Va començar a funcionar el mes de setembre del 2012.

Durant aquest primer quadrimestre de funcionament es va 

treballar amb elles nocions bàsiques de recursos i serveis de la 

ciutat. Vàrem abordar el tema del funcionament de l’escolarització, 

fins quan és l’escolarització obligatòria, el material escolar, les 

ajudes que poden haver-hi, etc.; també vàrem tractar el tema 

laboral i com poder accedir a una feina, els serveis que hi ha al 

municipi, la inscripció a l’oficina d’ocupació, sobre si la utilització o 

no del mocador i la gal·laba és un handicap per trobar o no feina, etc. 

En una altra sessió se'ls donar informació sobre els recursos en 

cas de relacions abusives o violència masclista.

Durant aquest any vàrem fer també una sessió de risoteràpia i una 

altra de pilates.

Una altra sessió que vàrem fer amb el grup de dones va ser una 

xerrada informativa sobre quins documents són necessaris per a 

la creació d’una associació. Aquesta xerrada va ser a càrrec de la 

directora de l’Ateneu d'Entitats Pablo Picasso.

També vàrem fer un taller de cuina amb l’empresa Unilever.

9. Elaboració d’una guia de recursos per a persones 

amb discapacitat.

L’elaboració de la Guia per a persones amb discapacitat va ser un 

projecte participatiu que va comptar amb la implicació de totes i 

tots els professionals que, de manera directa o indirecta, treballen 

amb persones discapacitades.

La guia explica amb detall els passos a donar per les famílies o les 

persones afectades des del moment de la detecció fins al moment 

en què s’hagi de tramitar una incapacitat, és a dir, és una guia que 

recull tots els serveis disponibles tant a la pròpia localitat com els 

que existeixen a nivell comarcal.

L’elaboració d’aquesta guia va servir per iniciar la Xarxa de salut 

mental i discapacitat de Viladecans.
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FASE 2 ANYS 2013-2014

Nou enfocament del PLIS. Accions inclusives

Aquesta segona fase va començar amb canvis, tant de personal 

tècnic com d’un nou enfocament del pla.

L’enfocament del pla va consistir en noves mesures, no tant sols 

per poder continuar fent l’anàlisi de la ciutat quant a situacions de 

risc d’exclusió, sinó també per dissenyar i portar a terme accions 

inclusives.

Encara que la finalitat és l’elaboració del pla per a la seva 

posterior aprovació, el nou enfocament ens ha permès encaixar, a 

la vegada, l’anàlisi de dades i la consecució d’accions.

A continuació i per ordre tant en el temps com en la prioritat en 

el nou replantejament del PLIS, expliquem les accions portades a 

terme durant aquests dos anys.

1. Ampliació del Grup Impulsor.

El Grup Impulsor es va ampliar amb altres departaments i 

àrees de l’Ajuntament i, encara que aquesta ampliació ja estava 

contemplada en la planificació inicial, la vam aprofitar per poder 

explicar, tant als i les professionals que ja hi formaven part com als 

de nova incorporació, la nova visió que li donàvem al pla d’inclusió. 

El Grup impulsor es va ampliar amb els departaments de:

· Àrea de Medi Ambient i Ciutat Sostenible

· Participació Ciutadana

· Àrea de Planificació Territorial

· Àrea d'Espai Públic

· Àrea d'Estadística

· Oficina Local d’Habitatge (Viurbana)

· Oficina d’atenció Viladecans Informació

· Àrea d'Economia i Avaluació

· Àrea de Solidaritat i Cooperació

Així el Grup Impulsor va quedar constituït amb totes les àrees 

i departaments de l’Ajuntament. A més d’aquests els que ja en 

formaven part: departaments de Serveis Socials, Educació, 

Promoció Econòmica, Salut, Cultura, Esports, Igualtat, Joventut 

i Gent Gran i Oficina Tècnica del PLIS. 

El Grup Impulsor adquireix com a finalitat en aquests dos últims 

anys la de poder reflexionar, des de la perspectiva de cada 

departament, sobre les dades analitzades des del PLIS, ser un 

espai de coneixement d’accions a desenvolupar i de propostes de 

noves accions transversals.

2. Recollida d’accions inclusives.

Per realitzar la nova recollida d’accions i recursos i ampliar 

els que ja teníem vàrem fer reunions individuals amb tots els 

departaments, tant els que formaven el Grup Impulsor inicial com 

els que després s'hi van afegir.

El procés de recollida de les accions va començar amb el 

disseny de noves fitxes per recollir totes les accions dels diferents 

departaments que s'hi havien incorporat amb posterioritat. 

Igualment vàrem revisar les accions i recursos ja recollits i vàrem 

haver d’afegir alguns recursos que ens mancàvem i d’altres que 

vam haver d'anul·lar perquè ja no es feien. 

Aquestes reunions per a la recollida d’accions ens van servir per 

poder visitar tots els recursos municipals i tots els equips de Serveis 

Socials, prenent nota i tenint en compte les necessitats que les i els 

propis tècnics detecten en els seus llocs de treball.

També es van realitzar reunions amb altres administracions de 

Viladecans (OTG) i amb entitats del tercer sector (Creu Roja, 

Caviga, Asdivi, Cáritas, etc.)

3. Preparació i planificació d’una reunió entre Serveis 

Socials (EBAS1) i els tècnics i tècniques de l'Oficina 

d'atenció Viladecans Informació (OVI). 

Trobada per a la millora de la derivació i tràmits per 

als arrelaments.

A les diferents reunions fetes amb els tècnics i tècniques dels 

diferents departaments i serveis també van sorgir les dificultats 

que hi havia a l’hora de fer coordinacions amb altres serveis. Des 

de l’EBAS1 ens van explicar que hi havia alguna dificultat en els 

tràmits i en la derivació dels documents necessaris per a demanar 

l’arrelament que implicava tant als tècnics i tècniques de l’EBAS1 

com als tècnics i tècniques de l’oficina d’atenció de Viladecans 

Informació.

Des del PLIS varem organitzar una reunió amb els diferents 

tècnics i tècniques dels dos serveis amb la finalitat de arribar a 

acords sobre com millorar aquesta coordinació i, així, facilitar 

els tràmits a les persones afectades. Aquesta reunió es va fer a 

l’oficina Viladecans Informació i van estar presents tots els tècnics 

i tècniques d’un i altre servei.

4. Jornada de Reflexió i Formació sobre Inclusió 

Social: 'Un nou repte de treball en xarxa'.

Valorant la incorporació de noves i nous tècnics de diferents àrees 

al Grup Impulsor, les tècniques de l’oficina del PLIS van valorar 

la possibilitat de poder fer una jornada informativa i de reflexió a 

l'entorn de la inclusió i l’exclusió social.
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Aquesta jornada es va celebrar el mes de juny del 2013 i van 

participar 38 tècnics i tècniques dels diferents departaments i àrees. 

La jornada va estar dividida en tres parts: exposició, treball en 

grups i conclusions. La primera part va ser una exposició sobre 

el que representa l’exclusió social i com afecta a les persones. En 

aquesta part es va fer un paral·lelisme entre un tren de viatgers, 

la societat i les accions destinades a les persones en funció del 

vagó que podien ocupar. Aquest paral·lelisme ens va servir per 

dinamitzar el treball en grups de la segona part. 

En aquesta segona part es va demanar als diferents grups 

que pensessin accions dirigides a les persones situades, 

metafòricament, als tres vagons de la societat. Al primer vagó, 

els participants havien situat les persones que encara es troben 

en una situació estable, i les accions havien de ser actuacions 

de promoció personal i comunitària. Al segon vagó, en què les 

persones es troben en situació de vulnerabilitat o risc, les accions 

havien de ser de prevenció dels processos d’exclusió. Al tercer 

vagó, on viatgen les persones en situació d’exclusió, les accions 

havien de ser actuacions d’integració social.

En cada un dels grups de treball es va decidir un portaveu que 

anotava les diferents propostes i explicaria les conclusions a la 

resta de grups.

La tercera part de la jornada estava destinada a la posada en 

comú de les conclusions de cada grup, i el tancament de la 

jornada va ser per part de la regidora de Serveis Socials i 

Polítiques d’Inclusió.

La valoració de la jornada ha estat en general positiva, tant 

respecte al ponent com a l’horari i la dinàmica emprada en el 

treball dels grups. Es va valorar molt positivament la jornada 

perquè va servir com a trobada de tècnics/es que no es coneixien 

i per l’intercanvi d’informació del que fa cada departament. 

L’objectiu de la Jornada sobre inclusió social: 'Un nou repte de 

treball en xarxa' era, d'una banda, saber què significa l’exclusió i 

per què es produeix i, d'una altra banda, sobre quins factors s’ha 

d’actuar per minimitzar l’impacte que el risc i la mateixa exclusió 

social ocasiona en les persones i famílies.

Si tenim en compte les conclusions dels diferents grups de treball 

de la jornada, es percep que totes i tots els tècnics pensen que els 

recursos dels quals disposem al municipi semblen suficients per 

disminuir el risc d’exclusió social. 

5. Elaboració d’un fullet informatiu sobre els requisits 

d’accés de les persones immigrades en situació 

irregular a l’assistència sanitària.

Tenint en compte els canvis produïts en els requisits per a l’accés 

de les persones en situació irregular als recursos sanitaris, des 

del PLIS vam fer uns fullet on constava tota la informació sobre 

aquests canvis i on es podien solucionar els possibles dubtes 

abans de l’entrada en vigor dels canvis.

Aquests fullet els vàrem fer arribar a tots els ambulatoris de la 

ciutat, als equips de Serveis Socials i als diferents equipaments 

municipals de la ciutat.

6. Creació de grups de treball multidisciplinaris.

La creació dels grups de treball va sorgir tant arran de les 

problemàtiques prioritzades com de les conclusions de la jornada 

de reflexió en les quals vàrem optar per incorporar el paral·lelisme 

entre el tren i la societat.

Per poder formar i formalitzar aquests grups de treball multi-

disciplinaris vàrem convocar reunions amb tots els tècnics i 

tècniques que, de manera directa o indirecta, treballen amb 

aquests col·lectius. A cada grup, va haver-hi un referent de cada 

servei, sempre tenint en compte la funció d’aquests referents en 

els diferents departaments i/o serveis.

 Així, els grups van quedar formats de la següent manera:

· GRUP D’INFÀNCIA

Departament de Serveis Socials

Departament d'Educació

Departament d'Esports

Departament de Salut

Departament de Cultura

· GRUP DE JOVES I DONES

Departament de Serveis Socials

Departament de Joventut

Departament d'Igualtat

Departament de Promoció Econòmica

Departament d'Esports

Departament de Cultura

Departament d'Educació

Departament de Salut

· GRUP DE PERSONES MAJORS DE 45 ANYS  

EN SITUACIÓ D’ATUR DE LLARGA DURADA 

Departament de Serveis Socials

Departament de Promoció Econòmica

Departament de Cultura

Departament de Salut

· GRUP DE GENT GRAN

Departament de Serveis Socials

Departament d'Igualtat

· GRUP DE PERSONES  

EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Departament de Serveis Socials

Departament de Salut

Departament de Promoció Econòmica
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METODOLOGIA EMPRADA

· Primer: es va fer una reunió conjunta i per grups per poder 

reflexionar sobre quines són les necessitats principals dels 

col·lectius en qüestió. Tenir present que algunes d’aquestes 

necessitats no són comunes a tot el col·lectiu sencer, sinó que 

afecten a una determinada part.

També vàrem poder acordar que les accions havien d’anar en funció 

de l’objectiu acordat i dels destinataris a qui es dirigia l’actuació.

· Segon: les següents convocatòries dels grups de treball tenien 

com a objectiu l’elaboració del projecte en si mateix. 

Des de l’Oficina Tècnica del PLIS vàrem elaborar unes fitxes 

en les quals es recull tota la planificació del projecte en si: la 

justificació, els objectius, els tècnics i tècniques que hi intervenen, 

a qui va dirigit i les accions a realitzar. També incorpora una 

avaluació de les accions i un cronograma d’accions a realitzar i 

de les accions ja fetes. 

· Tercer: Concreció d’accions i posada en marxa del projecte.  

Es van concretar tres projectes, un en el grup d’infància, un altre 

dirigit a dones i un altre dirigit a joves. 

· PROJECTE 1: GRUP D’INFÀNCIA

El grup d’infància i adolescència va elaborar un projecte dirigit a 

disminuir l’absentisme del barri de Can Palmer. En aquest projecte 

estan implicats bàsicament els departaments de Serveis Socials i 

educació juntament amb els centres educatius del barri. 

Aquest projecte està en fase de diagnòstic.

S’han fet reunions amb les famílies afectades i amb l'institut 

que pateix amb més gravetat el problema. Problema no només 

d’absentisme, sinó també de faltes de respecte cap a les i els 

professors i de conductes desafiants. El que s’intenta és arribar 

a acords que facilitin la comprensió de les diferents postures: 

famílies, nois i institut.

Es continua treballant en la mateixa línia i s’estan fent actuacions 

individuals.

· PROJECTE 1: GRUP DE JOVES

El grup de joves, en un principi, no va proposar cap projecte a 

fer. Després va sortir un projecte des de Serveis Socials, 'Mens 

Sana in Corpore Sano' en el qual es va demanar l'impuls de les 

tècniques del PLIS.

El projecte per a joves va començar sobre el mes de maig-juny 

del 2014 i consisteix en oferir als i les joves la possibilitat de fer 

esports utilitzant els equipaments municipals i alternant amb 

altres xerrades i accions sobre salut, formació, etc.

Aquest projecte continua en marxa, perquè els nois i noies que es 

donen de baixa són substituïts per altres que estan en llista d’espera.

· PROJECTE 3: GRUP DE DONES

Aquest projecte requereix d’una explicació apart, ja que és un 

projecte que encara continua i que ha posat de manifest com 

varien els resultats obtinguts quan es fa un treball transversal.

Arran del treball amb les dones en els dos grups creats de treball 

comunitari (maternoinfantil i dones magrebines), les tècniques 

implicades vàrem detectar la necessitat que aquestes dones 

presentaven quan a la dificultat per accedir a un treball remunerat si 

no se'ls donava l’oportunitat. En un cas, perquè són mares amb fils i 

filles molt petits i sense molt suport i, en l’altre cas, perquè són dones 

immigrades amb baix domini de les llengües castellana i catalana.

A causa de la detecció d’aquestes mancances i aprofitant el 

Programa 'Fem feina a Viladecans', de Promoció Econòmica, 

vàrem elaborar un projecte d’inclusió social dirigit a dones amb 

càrregues familiars i baixa formació. 

Per dur-lo a terme, en el marc del PLIS, es constitueix un grup 

de treball amb els professionals de Serveis Socials, Centre 

Maternoinfantil, Promoció Econòmica, el SIAD i del mateix PLIS, 

amb la següent planificació: 

· Disseny del projecte d’inserció laboral en funció de les necessi-

tats observades en el grup de mares del Maternoinfantil i en el 

grup de dones magrebines. 

· Explicació del projecte a l’empresa o empreses privades per a la 

seva assumpció, definir l’itinerari formatiu, redacció i signatura 

del conveni 'Fem feina a Viladecans'.

· Creació d’una comissió de coordinació entre l’empresa con-

tractant i Serveis Socials amb l’objectiu de fer un seguiment de 

les dones. 

· Explicació del projecte als dos grups de dones.

· Disseny de fitxes individuals de recollida de dades personals, 

formatives i laborals de les dones.

· Entrevistes individuals a les dones que compleixen el perfil 

acordat per part dels seus referents de Serveis Socials amb 

l’objectiu de conèixer les seves dificultats i com resoldre-les.

· Disseny dels itineraris formatius.

· Seguiment i suport individual i grupal de les dones. 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE:

Des de Promoció Econòmica i Serveis Socials es va contactar amb 

l’empresa CLECE amb la finalitat que facilitessin la contractació de 
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20 dones amb els beneficis que aquest projecte els ocasionaria. 

El compromís, per part de l’Ajuntament, era el de fer un seguiment 

de totes les dones que participessin en el projecte i de solucionar 

les incidències que poguessin sorgir. 

El projecte va començar amb la selecció de 20 dones d’un total de 

80 proposades. Aquestes 20 dones seleccionades farien formació 

específica dels llocs a cobrir i sessions de grup.

En primer lloc es van realitzar sessions grupals amb l’objectiu 

que es coneguessin entre elles i per detectar possibles carències 

per poder ser treballades en grup. Hem de tenir en compte que 

moltes d’aquestes dones no havien treballat mai. A les sessions 

grupals es van abordar els següents temes: habilitats personals, 

drets i deures laborals, com conciliar la vida familiar i laboral, entre 

d'altres, i es van donar pautes sobre com organitzar el seu temps.

Les dinàmiques que es van utilitzar van ser l'ús de tècniques role 

playing, sobre l’organització dels horaris, dels transports, sobre 

com organitzar-se perquè els fills i filles estiguin atesos, com 

organitzar-se per els àpats, per comprar, amb quines xarxes de 

suport compten, etc. Aquestes sessions van ser molt curtes. 

La formació específica sobre neteja de superfícies i domicilis va 

tenir una durada d’un mes. Quan va acabar la formació, les dones 

seleccionades, que finalment van ser 14, van passar a treballar 

als llocs ofertats. La resta de dones, cinc, van passar a formar part 

d’una llista d’espera.

L'última part del projecte, en què estem actualment, consisteix 

en el seguiment quinzenal de les dones que estan treballant. 

Aquest seguiment és, sobretot, per donar suport en la resolució 

de qualsevol problema o dificultat sorgida en el procés de la 

incorporació al món laboral i al lloc de treball en concret.

La coordinació de l’empresa amb les referents municipals del 

projecte ha estat deficitària. Hi ha alguns punts concrets en el 

procés que s’haurien d’haver resolt amb més rapidesa, ja que, per 

a la no comunicació de la incidència en qüestió, alguns llocs de 

treball s’han perdut (en principi, eren 14 llocs de treball dins del 

programa i hi van quedar vuit dones).

La valoració que fem d’aquest projecte és positiva tant per la 

seva planificació, que ha suposat un exemple de treball tranversal 

intern i que ha estat valorat així per tots els professionals que hi 

han participat, com també i sobretot, pel que ha significat per a 

les dones, no únicament a nivell econòmic, sinó també a nivell 

d’apoderament personal i d’adquisició d’hàbits de treball.

7. Participació en els grups de treball comunitari

El Departament de Serveis Socials té, entre les seves atribucions, 

treballar amb col·lectius específics a nivell comunitari. Ja, durant 

l‘any 2012, es va treballar d’aquesta manera amb alguns grups.

Aprofitant aquesta oportunitat de treball comunitari amb l’objectiu 

del PLIS de treballar transversalment, es dissenyen diferents 

projectes comunitaris en els quals participen activament les 

tècniques del PLIS.

Els projectes comunitaris que van néixer durant l’any 2012 i que 

continuen en funcionament són:

· GRUP DE DONES MARROQUINES

 

Durant l’any 2013 vam programar diferents activitats amb la 

intenció de poder crear i formalitzar un espai de relació que el 

poguessin sentir com a seu i que podria ser l'inici d’una futura 

associació de dones.

Entre les activitats programades vam poder comptar amb la 

col·laboració del Departament de Patrimoni Cultural que ens va 

guiar en les visites a la Torre-roja, la Torre del Baró i l'ermita de 

Sales; l'Àrea de Medi ambient també va venir a fer una xerrada 

sobre reciclatge.

Unes altres activitats van ser amb col·laboradors/es externs, 

com és el cas de la xerrada sobre matrimonis forçats que van 

organitzar els Mossos d’Esquadra o els dos tallers de cuina que 

vàrem fer a les instal·lacions de l’empresa Unilever.

En aquests dos anys hem visitat una associació de Barcelona per 

veure les dificultats que implica participar en una associació.

Les següents sessions a aquesta visita van estar dedicades a 

l’elecció de la Junta, al finançament, a les normes que s’han de 

respectar pel fet de ser-ne sòcies, etc.

A finals de l’any 2013, aprofitant la visita de persones vinculades 

a organismes i associacions del Marroc, el Departament de 

Solidaritat i Cooperació de Viladecans ens va demanar la 

possibilitat d’organitzar una trobada amb el grup de dones. A la 

trobada van assistir unes 80 dones i van preparar te i pastes per 

a les invitades.

L’associació encara no s’ha pogut formalitzar perquè encara 

és un grup molt dependent, però valorem com a necessària la 

continuació de l'oferta d'aquest espai de relació. 

És previst per a aquest any 2015, treballar i incitar al canvi i a 

la visualització d’aquestes dones, que són tan nombroses i a 

la vegada tant invisibles, a través de la visió de la pel·lícula 'La 

Fuente de las Mujeres'. Amb aquesta pel·lícula treballarem els 

estereotips i els rols sobre el gènere, els rumors i antirumors sobre 

els immigrants, la solidaritat, etc. tots els temes que surten al film 

i com s’assumeixen sense qüestionar-los. Aquesta pel·lícula de 

'La Fuente de las Mujeres' la combinarem amb una altra o un 

documental que retrata l’Espanya de la postguerra en la què les 

dones espanyoles també van haver de provocar els canvis.
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· GRUP DE MARES DEL CENTRE MATERNOINFANTIL

Durant l’any 2013 les mares del Centre Maternoinfantil van estar 

combinant tallers sobre l’educació dels seus fills i filles i sobre 

autoestima amb tallers d’informàtica. 

En aquests últims van fer una aproximació al tema informàtic, ja 

que hi havia dones que mai havien estat davant un ordinador. Les 

que ja tenien un coneixement van poder fer el seu currículum i 

mirar ofertes de feina. 

Tant aquest grup com el de les dones magrebines són la llavor del 

grup de dones d'inclusió laboral amb Clece.

8. Planificació d’accions amb els diferents 

departaments de l’Ajuntament

El PLIS, com a pla transversal, està en contacte amb la resta de 

departaments de l’Ajuntament, i amb la majoria hem pogut portar 

a terme algunes accions i preparar alguns projectes.

· Departament de Patrimoni Cultural. Hem fet, tant amb el grup 

de dones 'Nosaltres les dones de Viladecans' com amb el grup 

del catering, sortides culturals visitant la Torre-roja, la Torre del 

Baró i l’ermita de Sales. També hem pogut comptar amb aquest 

departament per col·laborar en l’acte central dels drets dels 

infants.

· Àrea de Medi Ambient i Ciutat Sostenible. Hem fet tallers 

sobre reciclatge i sobre els rebuts de la llum i l’aigua amb el 

grup de dones.

· Departaments d’Igualtat i Gent Gran. Amb aquests departa-

ments hem col·laborat en la posada en marxa del Projecte 

d’inclusió laboral per a dones, hem participat amb el grup de 

mares del Centre Maternoinfantil en xerrades sobre sexualitat i 

afectivitat i, a més, les mares també van assistir a la representació 

de 'No solo duelen los golpes'.

Respecte a la gent gran, des del departament ens van ajudar a 

contactar amb els diferents casals de gent gran per tal de poder 

explicar-los què és el PLIS.

· Departament d’Educació. Aquest departament ens ha fet de 

pont per preparar amb les diferents escoles i instituts de la ciutat 

tallers de sensibilització i coneixement sobre els drets dels 

infants. També hem col·laborat, juntament amb Serveis Socials, 

en la planificació d’accions per abordar l’absentisme al barri de 

Can Palmer.

· Departament de Serveis Socials. Amb el Departament de 

Serveis Socials hem tingut una col·laboració més estreta 

participant conjunta i activament en diferents tallers dirigits a les 

persones usuàries dels serveis de catering i del maternoinfantil. 

També, en el projecte d’inclusió laboral de dones amb càrregues 

familiars i baixa formació i en el grup de dones immigrades.

Hem col·laborat en l’elaboració del Protocol d’actuació amb 

infància i adolescència en risc i en el projecte d’abordatge de 

l’absentisme al barri de Can Palmer.

· Departament de Promoció Econòmica. Amb Can Calderon i 

dins del Programa 'Fem feina a Viladecans', hem pogut portar 

a terme el projecte d’inclusió laboral de dones amb càrregues 

familiars i baixa formació. En aquest projecte també han 

participat Serveis Socials i Igualtat.

· Departament de Participació. El Departament de Participació 

ha estat peça clau en la preparació i posada en marxa de l’acte 

central dels drets dels infants, col·laborant i facilitant-nos tota la 

infraestructura necessària per a la Festa del Drets dels Infants.

Per altra banda, el PLIS ha fet unes altres actuacions en què ha 

comptat amb altres departaments, i no ha estat necessari un 

treball continu però sí la seva col·laboració. 

Aquests departaments serien: Estadística, Comunicació, oficina 

d'atenció Viladecans Informació i Cooperació i Solidaritat.

9. Elaboració i planificació d’un Projecte d’Acció 

Comunitària.

L’elaboració del 'Protocol d’actuació vers la infància i 

adolescència en situació de risc. La xarxa com a promotora 

dels bons tractes', és el punt de partida per iniciar una acció 

comunitària a l'entorn de la infància en risc en particular i per a 

tota la infància i l’adolescència en general. Des de l’Oficina Tècnica 

del PLIS es dissenya i elabora un projecte 'Sumant, Protegim' i 

es demana una subvenció d’Acció Comunitària a la Generalitat 

de Catalunya. Aquesta subvenció ha suposat l’ampliació del 

contracte programa.

'Sumant, Protegim' és un projecte que vol sensibilitzar i 

conscienciar la població sobre la importància de visibilitzar els 

maltractaments a la infància i l’adolescència per poder prevenir-

los. No té finalització temporal, ja que contínuament haurem d’anar 

sumant entitats, administracions i població en general en la lluita 

contra els maltractaments infantils i en les accions preventives.

Des de l’Oficina Tècnica del PLIS, juntament amb Serveis Socials, 

programem unes jornades formatives 'La xarxa com a promotora 

dels bons tractes a la infància i l’adolescència: causes i 

abordatge del maltractament', impartides per Jorge Barudy i 

dirigides a totes i tots els professionals de diferents disciplines 

que intervenen amb la infància i adolescència.

Aquesta formació va servir per aprofundir en el concepte dels 

bons tractes infantils partint dels indicadors de risc presents en el 

contextos més propers a la infància.
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Des del PLIS també vàrem programar una altra formació sobre 

abusos sexuals infantils amb la Fundació Vicki Bernadet.

Aquestes dues formacions van servir per sensibilitzar i 

conscienciar els diferents professionals sobre les situacions en 

què es poden trobar els nens, nenes i adolescents que atenen. Es 

van donar eines per posar de manifest i detectar l’existència d’un 

maltractament subtil i amagat i molt difícil de ser detectat.

El projecte 'Sumant, Protegim', a més de donar eines formatives 

per ampliar els indicadors continguts al Protocol d’actuació, també 

va planificar altres accions.

Aquestes van ser programades per commemorar el 25è Aniversari 

de la Convenció dels Drets dels Infants. Des del PLIS vàrem 

programar tallers amb l’entitat, Associació Catalana de la Infància 

Maltractada (ACIM).

Aquests tallers de sensibilització i coneixement dels drets infantils 

es van oferir com activitat puntual a les escoles del Districte 1. 

Cap escola va demanar-los i, finalment, es van fer a les quatre 

línies de 4t. d’ESO de l'Institut Torre Roja.

Aquest taller també es va fer per als nens i nenes dels tres Centres 

Oberts i per a les mares del Centre Maternoinfantil. 

Perquè l’activitat en si mateixa fos comunitària vàrem proposar a 

les diferents entitats, casals de gent gran i associacions veïnals del 

Districte 1 la possibilitat de participar en l’acte festiu central sobre 

els drets dels infants. No va haver-hi participació a l’acte central, 

però es va fer un taller amb ACIM de sensibilització sobre el tema.

Sí que va haver-hi participació d’un grup de dones marroquines 

que s’estan constituint en associació, tant a l’acte central com en 

el taller que es va realitzar amb la mateixa entitat, ACIM. 

La participació a l’acte central va ser molt alta, fruit d’un constant 

treball transversal. Van col·laborar el Departament de Participació 

amb l’oficina del Districte i la regidora del Districte 1, facilitant 

tota la infraestructura a l’espai públic. També va col·laborar el 

Departament de Patrimoni, amb un dels seus tècnics fent de 

mestre de la Cerimònia.

En aquest acte central i comunitari també van participar els nois i 

noies que formen part de la Coral del Torre Roja, l’institut on es van 

fer els tallers amb ACIM i els nens i nenes que, recentment, han 

format el grup dels Timbalers de l’Escola Àngela Roca. Aquests 

acompanyaven a l’entitat del Mamut que també va participar. 

La valoració que podem fer de l’acció comunitària planificada i 

portada a terme fins ara és una valoració positiva que ens ha 

permès assentar les bases d’un treball transversal i participatiu 

i ens facilitarà la continuïtat de futures accions conjuntes en la 

celebració del mateix acte de forma anual.

El repte futur per a l’acció comunitària serà la creació de xarxes 

inclusives i/o grups de treball multidisciplinari per continuar 

treballant conjuntament per i amb la comunitat.

10. Participació en la Taula de coordinació  

de necessitats bàsiques.

La Taula de necessitat bàsiques va començar l’any 2011 i l’oficina 

d’inclusió social es va incorporar el mes de juny del mateix any, 

quan la Diputació, després d’impulsar-la, ja es va retirar. 

En aquell moment la taula estava conformada per la regidora 

de Serveis Socials, Cáritas, Creu Roja, Can Calderon, Serveis 

Socials i AMIC UGT.

L’objectiu de la Taula de coordinació és detectar quines són les 

necessitats més urgents, tant formatives com de necessitats més 

bàsiques, i com fer-les front conjuntament. L’objectiu també és 

com millorar les derivacions dels equips de Serveis Socials als 

dos serveis de distribució d’aliments per tal d’evitar duplicitat de 

famílies.

En aquests principis la taula comptava amb dues comissions, 

una de formativa que informava sobre els possibles cursos de 

formació i/o possibilitats d’ocupació i una altra que portava el tema 

de la gestió del Banc d’Aliments. 

Actualment la Taula està formada per Cáritas, Creu Roja, Serveis 

Socials, Cooperació i Solidaritat (Punt Solidari), l’empresa Unilever i 

el PLIS. Continua reunint-se, com a mínim, dos cops a l’any.

11. Participació en la Taula dels desnonaments.

La Taula Local contra els Desnonaments de l’Habitatge de 

Viladecans es crea el mes de març del 2013 i està formada per: 

la regidora de Serveis Socials i el regidor d’Economia i Avaluació 

i 6è tinent d'alcalde de l’Ajuntament de Viladecans; el Servei de 

mediació de Cáritas Diocesana a Viladecans; la Plataforma dels 

Afectats per la Hipoteca de Viladecans (PAH); Viurbana, Oficina 

Local d’Habitatge de Viladecans i àrees d’Alcaldia, Economia 

i Avaluació de Viladecans; Pla d’Inclusió Social (PLIS); Servei 

d’Orientació Jurídica de la Diputació de Barcelona (ICAB); 

Departament de Serveis Socials; Federació d’Associacions 

de Veïns de Viladecans; Coordinadora de la zona sud del Baix 

Llobregat de Cáritas Diocesana i Jutjats de Gavà.

L’objectiu de la Taula ha de ser respondre a la problemàtica dels 

desnonaments, tant en els casos de deutes hipotecaris com dels 

lloguers, mitjançant l’endarreriment del desnonament o la recerca 

d' una solució si no es pot evitar el desnonament. També és 

important tenir en compte les persones que tenen problemes per 

pagar el lloguer.
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12. Explicació a les i els diferents regidors de la fase 

en què es troba el pla. 

Durant els mesos d’abril i maig de l’any 2014 vam explicar als 

regidors i regidores del govern municipal el punt en el qual es 

troba el pla. Els vàrem explicar els objectius que ens havíem 

marcat i les accions que estàvem portant a terme amb els grups 

d'infància, dones i joves.

Entre les peticions que ens van fer, es troba treballar i apostar per 

les associacions territorials i donar-les eines perquè incorporin 

entre els seus objectius i accions la lluita contra l’exclusió 

social, amb la intenció de fer-les sortir de la queixa i del que és 

estrictament territorial, és a dir, dotar-les de contingut.

Aquest impuls a les associacions territorials s’aconseguirà en la 

signatura del Pacte per a una ciutat inclusiva.

També ens van demanar l’assistència al Consell Econòmic i 

Social de Viladecans (CES). 

13. Presentació del PLIS al Consell Econòmic i Social  

de Viladecans (CES).

A partir de les reunions amb els diferents regidors i regidores 

per explicar-los el punt en el qual es troba el PLIS, des de 

l’Àrea d'Economia i Avaluació va sortir la proposta de poder fer i 

dinamitzar d’alguna altra manera el CES, perquè s’impliqui en la 

trobada de possibles solucions per a generar ocupació.

Amb aquesta intenció, que podia ser un objectiu a mig o llarg termini, 

sí que ens vam plantejar fer un primer apropament perquè ens 

coneguessin i poder presentar, d’una manera més formal, què és el 

PLIS i què podem aportar, conjuntament, per a la creació d’ocupació. 

La presentació es va fer el mes de maig-juny del 2014.

14. Participació en la proposta d’iniciar el projecte 

'Ponts d’aprenentatge' de l’Escola Pau Casals 

L’Escola Pau Casals ens va fer la proposta de participar en l'inici 

d’un projecte 'Ponts d’aprenentatge', en què l’objectiu és que les 

mares antigues facin de pont entre l’escola i les mares immigrades 

nouvingudes. L’escola es va assabentar per Serveis Socials de 

l’existència del grup de dones magrebines i ens va convocar a una 

primera reunió en què també participava Serveis Socials, l’equip 

directiu i pedagògic de l’escola, representants de l’AMPA i també 

del Departament d’Educació. 

De moment no tenim cap informació que el projecte hagi començat.

15. Elaboració de la Guia sobre inclusió.

Un dels objectius del PLIS és el treball amb la comunitat per 

prevenir situacions d’exclusió social al municipi.

Aquest treball també forma part de la intenció de signar un pacte 

per a una ciutat inclusiva, pacte que seria signat per totes les 

entitats i organitzacions de la ciutat i per l’Ajuntament.

Per donar a conèixer què és la inclusió social les tècniques del 

PLIS hem elaborat una guia en què expliquem, no només quines 

són les situacions d’exclusió social i perquè es poden donar, sinó 

també com podem arribar a tenir una ciutat inclusiva. En aquesta 

guia també expliquem què és el Pla Local d’Inclusió.

Aquesta guia, a més de ser una presentació, ens servirà de 

suport per a les reunions amb les diferents entitats a les quals 

demanarem la seva participació en els diferents projectes 

comunitaris i transversals que es planifiquin.

L’elaboració de la guia també ens ha servit per poder arribar a 

tenir un llenguatge comú sobre el tema de la inclusió.

16. Elaboració d’indicadors per l’observatori social.

La creació de l’observatori social suposa una eina important per 

saber quina és la situació de risc o d’exclusió i a quantes persones 

afecta. Per poder saber aquestes dades és necessària l’elaboració 

d’indicadors.

Els indicadors elaborats, 32 en total, són indicadors generals, és a 

dir, indicadors que ens mostra en una visió general sobre la ciutat. 

Són dades molt bàsiques, ja que ens faltaria l’eina per poder 

creuar dades. Però és a partir d’aquests primers indicadors que 

podrem anar configurant l’observatori, creant uns altres indicadors 

més específics que ens facilitin les dades més concretes, les que 

més ens puguin interessar per tal d’esbrinar la situació respecte 

d’un àmbit d’inclusió en particular.

La creació de l’observatori social no és una activitat que tingui 

inici i final, ja que es tracta d’una eina viva que contínuament anirà 

canviant i creixent. 

Aquest observatori social no es pot nodrir amb dades secundàries, 

ja que aquestes no es publiquen amb la mateixa regularitat que 

aquest observatori necessitaria. Tampoc ens donaria la situació 

real de la ciutat, ja que les dades secundàries no són dades 

municipals en la seva totalitat.

Estem intentant aconseguir, amb l’ajuda tècnica d’una consultoria, 

afinar al màxim perquè aquest observatori social sigui el més 

fidel possible a la nostra realitat i ens mostri la sensibilitat de la 

població.
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17. Participació en la planificació del Diagnòstic 

participatiu del poble gitano al barri de Can Palmer.

El PLIS, els Serveis Socials i el mediador gitano vàrem planificar 

per on podria començar el mediador a fer el diagnòstic del poble 

gitano al barri de Can Palmer.

Aquest diagnòstic havia de comptar amb la visió tant de tots els 

recursos i serveis que existeixen en el barri com també dels veïns 

i veïnes implicats directament en la vida quotidiana del barri.

Aquesta participació havia de ser no només per poder detectar les 

necessitats de la població gitana sinó que havia de tenir l’objectiu 

de poder oferir possibles solucions als problemes presentats.

Les entrevistes amb representants dels diferents recursos presents 

al barri ja ha començat, però en aquests moments es troba aturat en 

espera de la renovació o no del contracte del mediador gitano.

18. Presentació del PLIS a les entitats del Districte 1.

En la proposta dels actes a l'entorn dels drets dels infants vam 

contactar amb les entitats i associacions del Districte1 per veure 

si volien participar-hi fent alguna activitat concreta.

Vàrem fer una reunió organitzada per la regidora del Districte en la 

qual vàrem oferir els tallers de sensibilització sobre els drets dels 

infants. També vàrem aprofitar per explicar què és el PLIS. 

19. Organització i participació en els actes a l'entorn 

dels drets dels infants.

Tenint en compte la situació de vulnerabilitat existent en el 

col·lectiu infantil i partint de l’elaboració del Protocol d’actuació 

vers la infància i adolescència en situació de risc de Viladecans  

(0-18 anys), la xarxa, com a promotora dels bons tractes a la 

infància i adolescència, es va proposar fer alguna actuació a 

l'entorn dels drets dels infants.

Aquestes propostes d’actuacions van consistir en oferir tallers 

de sensibilització i coneixement sobre el drets dels infants a les 

diferents escoles del municipi; finalment es va decidir que s’oferiria 

només a les escoles del Districte 1.

L’entitat que faria el taller seria l'Associació Catalana d’Infància 

Maltractada (ACIM) i només oferien quatre tallers, és a dir, quatre 

grups classe. Per aquesta raó es va donar l’oportunitat que fossin 

les escoles les que haurien de dir si volien fer aquests tallers 

de sensibilització. Cap escola va voler fer el taller. Aquest taller, 

finalment, es va oferir a les quatre classes de 4t d’ESO de l’Institut 

Torre Roja, que van ser qui ho van realitzar. 

Els tallers també es van fer als tres Centres Oberts, als pares 

i mares del Centre Maternoinfantil i a algunes entitats, sobretot 

Associacions veïnals del Districte 1.

El taller també el van fer al Grup de dones magrebines.

Altra activitat que es va organitzar a l'entorn del Dia Internacional 

dels Drets dels Infants va ser un acte festiu i de sensibilització 

que es va desenvolupar a l’espai públic i que va comptar amb la 

col·laboració de diferents entitats i grups del municipi a més del 

grup d’animació i contacontes 'Vivim del Cuentu', que van oferir 

cançons i contes sobre tres drets infantils.

La col·laboració en aquest acte va ser:

· El grup de nois i noies que formen la Coral de l’Institut Torre Roja, 

que ens van oferir un recital de tres cançons.

· El grup de nens i nenes que formen els Timbalers de l’Escola 

Àngela Roca, que anava acompanyant a la colla del Mamut.

· Coordinadors del Mamut.

· Un grup de dones de l’associació 'Nosaltres les dones de 

Viladecans', que va repartir la xocolata.

· Creu Roja Viladecans va explicar, des del seu estand, què és el 

Punt solidari.

Aquestes activitats organitzades de forma transversal des 

del PLIS han comptat amb els departaments de Participació, 

Educació, entitats del Districte 1 i la seva regidoria, Solidaritat i 

Cooperació, Patrimoni i Serveis Socials.

La valoració que fem d’aquestes activitats és molt bona, ja que 

hem treballat d’una manera molt transversal i la col·laboració de 

les i els agents externs ha estat molt important, sobretot, perquè 

en aquesta col·laboració han estat protagonistes els nens i nenes 

i nois i noies implicats.

Una altra valoració molt important és l’oportunitat que hem tingut 

de conèixer altres recursos i persones molt importants per a la 

seva participació futura i per la seva implicació.

20. Presentació del PLIS al Consell de Serveis Socials.

El mes de novembre es va conformar el Consell de Serveis 

Socials i va ser la seva presentació pública.

En aquesta primera convocatòria de formació del Consell de 

Serveis Socials, les tècniques del PLIS van ser invitades amb el 

propòsit de poder explicar en aquest acte què és el pla d’inclusió i 

presentar la guia sobre inclusió elaborada aquest any.
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21. Elaboració de l’informe

Després d’elaborar i presentar el diagnòstic s’havia de fer el 

pla, però a causa dels canvis produïts, aquest s’ha endarrerit. 

Actualment estem treballant en l’elaboració d’un informe amb 

les dades actualitzades de l’any 2013 que ens donarà una visió 

general sobre la situació social de Viladecans.

Paral·lelament a l’actualització de les dades hem anat elaborant i 

dissenyant el pla. Aquest pla, que ja ha realitzat accions concretes, 

comunitàries i transversals des del seu inici, en aquest moment 

planifica els objectius i accions per als pròxims anys.

Es farà una memòria anual i es presentarà un informe sobre la 

situació de Viladecans cada dos/tres anys. 

Quan es consideri necessari, és podrà fer un estudi concret a 

petició del departament o l’àrea que ho sol·liciti i amb la seva 

implicació i participació.
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· Recull de recursos i programes 
de l’Ajuntament de Viladecans

Com hem assenyalat abans en la memòria d’activitats, l’any 2013 vàrem fer un 

recull dels diferents programes i recursos que existien a la ciutat. Pensem que 

aquest treball conjunt de tots els tècnics i tècniques dels diferents departaments 

i àrees mereix un punt i apart en la memòria d’activitats.

Algunes d’aquestes actuacions, segurament, ja no es faran; altres seran noves 

i no estaran recollides en aquestes fitxes, però volem deixar aquest testimoni 

com a primer mapa de recursos inclusius de la ciutat de Viladecans.

 

En el moment de l’elaboració d’aquestes fitxes de recursos amb els tècnics 

i tècniques que formaven part del Grup Impulsor, vàrem intentar ordenar els 

diferents recursos, programes i serveis en funció d’uns objectius que l’Oficina 

Tècnica del PLIS valorava que en aquell moment donaven resposta a aquelles 

necessitats.

No hi havia cap intenció de valorar ni avaluar si aquests recursos es corresponien 

amb els objectius marcats. Només era una mena d’ordenar-los.

La trajectòria del pla d’inclusió ens ha fet pensar i repensar que existeix una 

necessitat de trobar noves mirades en la nostra manera de treballar. Hem de 

tenir i acordar objectius comuns per poder, després, dissenyar les actuacions 

que calguin per aconseguir una ciutat inclusiva i que els i les ciutadanes tinguin 

una major qualitat de vida.

És ben cert que els contextos han canviat, que les condicions de vida de la 

població de Viladecans no és la mateixa que fa dos anys, però en aquesta nova 

etapa del PLIS que comencem aquest any 2015 no podem dissenyar noves 

línies estratègiques ni noves accions sense tenir en compte les actuacions 

fetes recollides en la memòria d’activitats i aquests recursos i programes que 

es van recollir fa dos anys i que, la majoria, encara en marxa, donen resposta 

a determinades necessitats.
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ÀMBIT: ATENCIÓ A LES PERSONES (1)

1.1 Objectiu general o estratègic

Reforçar l’atenció integral als col·lectius de persones en situació de més vulnerabilitat

Objectius operatius o específics

· Adequar a la nova situació social els protocols d’actuació existents i/o crear-ne de nous: dones en situació de violència masclista, 

infància maltractada i/o en risc de patir maltractaments, persones en situació de dependència

· Promoure i mantenir accions de lluita contra la pobresa i l’exclusió social

· Promoure i mantenir accions per facilitar la inclusió social de persones en situació de risc d’exclusió i/o exclusió social

Programes Serveis i Agents participants

Protocol d’atenció a les dones víctimes de violència masclista Departament de Serveis Socials (EBAS 3), Departament de 

Polítiques d’Igualtat (SIAD), Grup d’Antenció a la Víctima (GAV) 

de Mossos d’Esquadra, Centre d’Internament d’Estrangers 

(CIE), Policia Local

Atenció de dones en situació de violència

Derivació i tramitació dels recursos d’acollida i de protecció per 

a dones en situació de violència masclista 

Departament de Serveis Socials (EBAS 3), Servei  

de Teleassistència Mòbil (TAM), Cases d’acollida, CIE

Atenció Psicològica i Jurídica a la Dona i als seus fills/es en 

situació de violència masclista

Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) i CIE

Curs d’atenció en salut a dones magrebines Salut

Protocol de prevenció i actuació per a la infància maltractada i/o 

en risc

Departament de Serveis Socials (EBAS 2 i 3), escoles i instituts, 

CSMIJ, CDIAP, Equips Bàsics (EB), ambulatoris, Policia Local, 

Mossos d’Esquadra, EAIA, PLIS, etc.

Programa d’atenció a famílies amb fills/es de 0 a 3 anys en 

situació de risc

Departament de Serveis Socials (Centre Maternoinfantil)

Taller per a grups de pares i mares sobre competències 

parentals i enfortiment del vincle

Oficina Tècnica d’Inclusió (PLIS) i Centre Maternoinfantil

Programa d’atenció socioeducativa per a nois i noies en situació 

de risc social

Departament de Serveis Socials (Centres Oberts)

Xarxa 0-6 anys Departaments d’Educació, Serveis Socials, Salut, escoles  

i instituts, EB, Policia Local, Mossos d’Esquadra

Programa d’actuació per al desenvolupament i l’atenció precoç CDIAP

Programa d’acompanyament i d’atenció social i educativa a les 

famílies

Departament de Serveis Socials: Servei d’Atenció Domiciliària 

(SAD)

Atenció especialitzada per a infants i adolescents EAIA, CDIAP, CSMIJ, Hospital de dia, DAM

Programa d’accés a les activitats de promoció esportiva per als 

fills/es de famílies amb dificultats econòmiques

Departaments de Serveis Socials, i Esport i associacions i 

entitats esportives

Programa ‘Aprendre a nedar’ per a tots els infants escolaritzats  

a 1r de primària

Departaments d’Esports i Educació

Programa ‘Beques de menjador’ Departament de Serveis Socials (EBAS 2 i 3)

Programa de promoció i educació per a la salut adreçat a nois  

i noies

Departament d’Educació i Salut

Guia metodològica sobre problemàtiques que afecten a la gent 

gran

Departament de Serveis Socials (EBAS 4)

Suport a l’autonomia en la pròpia llar Departament de Serveis Socials: SAD, Àpats a domicili, 

Teleassistència, Llei de la Dependència, EBAS 1 i 4

Socialització i suport en l’alimentació per a la gent gran Departament de Serveis Socials: ‘Àpats en Companyia’
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Programa d’atenció a persones en situació de risc d’exclusió Departament de Serveis Socials: Servei de dutxa adaptada i 

Catering

Taula de coordinació per a la detecció i la cobertura  

de necessitats bàsiques

Cáritas, Creu Roja, Serveis Socials, Servei de Promoció 

Econòmica (Can Calderon), Oficina Tècnica d’Inclusió, Oficina 

d’Informació i Assessorament sobre migracions (OFIM)

Punt Solidari Departaments de Serveis Socials, Convivència i Acció 

Comunitària

Taller de capacitació i habilitats socials per a persones en risc 

d’exclusió 

Departament de Serveis Socials: Servei de Catering, 

Treballadora Familiar de l’EBAS 1 i Oficina tècnica d’Inclusió 

(PLIS)

Programa d’atenció a persones i famílies amb dificultats socials, 

sanitàries i econòmiques 

Departament de Serveis Socials 

‘Campanya del fred’ Protecció Civil, Policia Local, Serveis Socials

ÀMBIT: ATENCIÓ A LES PERSONES (1)

1.2 Objectiu general o estratègic

Prevenir situacions de risc que afectin al desenvolupament de la infància i l’adolescència

Objectius operatius o específics

· Disminuir el fracàs escolar (augmentar el nivell d’èxit escolar)

· Disminuir l’abandó de la formació i els estudis no obligatoris

· Oferir una atenció específica per a la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat i/o risc

· Millorar la detecció precoç de 0 a 3 anys 

· Implementar accions per aconseguir la coresponsabilitat educativa de tota la comunitat

· Facilitar nous models de criança, sobretot a les famílies en risc

Programes Serveis i Agents participants

Protocol d’Absentisme
Departaments d’Educació, Serveis Socials (EBAS 2 i 3), escoles 

i instituts, 

Atenció a nois i noies amb problemes en l’escolarització
Departament d’Educació, Serveis Socials, Unitat d’Escolarització 

Compartida (UEC)

Millora de l’èxit escolar
Departaments d’Educació, Serveis Socials, Esports, Cultura, 

Joventut, Promoció Econòmica (Can Calderon)

Xarxa d’infància de 0-6 anys

Departaments d’Educació, Serveis Socials, escoles bressol, 

escoles i instituts, Salut, Mossos d’Esquadra, Policia Local, 

CDIAP, EAIA, PLIS

Observació i assessorament als professionals de les Escoles 

Bressol Municipals
Atenció psicològica EB

Tallers a secundària sobre sexualitat i afectivitat Departaments de Salut, Educació, ABS i Joventut 

Punt d’Informació Juvenil (PIJ) Departaments de Polítiques d’Igualtat i Joventut

Escola de pares i mares Departament d’Educació i escoles

Observació directa i intervenció precoç Centre Maternoinfantil i CDIAP, ABS i EB

Detecció precoç CDIAP, EAP, escoles bressol, Centre Maternoinfantil, ABS

Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) per a 

persones amb NEE/PQPI/PTT i altres programes (Joves per 

l’ocupació)

Departaments d’Educació, Promoció Econòmica (Can 

Calderon), Serveis Socials, instituts

Programa escolar d’acollida per a nens i nenes amb NEE Departament d’Educació, EAP
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ÀMBIT: ATENCIÓ A LES PERSONES (1)

1.3 Objectiu general o estratègic

Prevenir situacions de risc en la salut física i psíquica de la població en general 

Objectius operatius o específics

· Promoure un estil de vida saludable

· Oferir els programes i recursos necessaris per minimitzar possibles efectes en la salut mental

· Prevenir conductes de risc i d’abús d’alcohol i d’altres substàncies en els i les joves en particular i en la població en general

Programes Serveis i Agents participants

Tallers de memòria per a la gent gran
Departament de Polítiques d’Igualtat: Servei dinamització Gent 

Gran i Salut,  ABS, EBAS 4

Programa de promoció de l’activitat física en la gent gran
Departaments de Polítiques d’Igualtat, Gent Gran, Esports, Salut 

i casals de gent gran

Campanyes de sensibilització sobre emergències estacionals, 

d’epidèmies, etc.
Departament de Salut, ABS

Programes de promoció i educació adreçats a famílies Departament de Salut

Programes de prevenció sobre riscos sexuals i salut 

reproductiva (ASSIR)
Departament de Polítiques d’Igualtat i Joventut, ABS i instituts

Grup de suport per a dones amb problemes de salut mental Departament de Serveis Socials: EBAS 2 i Catering

Programes d’atenció social, psicològica i psiquiàtrica per a 

persones adultes amb trastorn mental

Departament de Serveis Socials: EBAS 1 i 2, Centre de Salut 

Mental d’Adults/es (CSMA)

Programa de prevenció del VIH i la SIDA Departament d’Educació i Salut, ABS

Programes d’atenció a les drogodependències
Departament de Serveis Socials EBAS 1 i Centre d’Atenció i 

Seguiment de drogodependències (CASD)

Protocol de prevenció en drogodependències

Departaments de Salut, Polítiques d’Igualtat i Joventut, Serveis 

Socials, Educació i Esports, ABS, Hospital de Viladecans, Policia 

Local, Mossos d’Esquadra

ÀMBIT: ATENCIÓ A LES PERSONES (1)

1.4 Objectiu General o estratègic

Facilitar pràctiques inclusives per a col·lectius amb especial vulnerabilitat 

Objectius operatius o específics

· Oferir uns itineraris clars per a la inclusió a la ciutat de persones nouvingudes 

· Facilitar l’accés als recursos i serveis en igualtat de condicions

· Pal·liar els efectes de les dificultats econòmiques amb els recursos adients 

Programes Serveis i Agents participants

Mediació i traducció magrebina Departament de Serveis Socials i Educació 

Informes d’arrelament i reagrupament
Oficina d’atenció de Viladecans informació i Departament de 

Serveis Socials (EBAS 1)

Atenció jurídica per a persones immigrants OFIM (AMIC)

Cursos de català per a persones que demanen informes 

d’arrelament i/o reagrupament

Centre de Formació d’Adults, Centre de Normalització 

Lingüística

Informació sobre recursos per a persones nouvingudes Web Viladecans Acull

Espai de trobada de dones magrebines 
Departament de Serveis Socials: EBAS 3, Mediadora-traductora 

comunitària i Oficina Tècnica d’Inclusió (PLIS)

Esports per a la integració de les persones amb discapacitat Departament d’Esports, Asdivi, Caviga

Suport per a les famílies amb persones amb discapacitats 
Asdivi, Caviga, Guia de discapacitats, Departament de Serveis 

Socials: SAD, Llei de la Dependència
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Suport a la mobilitat: passis de transport, Transport adaptat, 

targetes d’aparcament
Diferents departaments de l’Ajuntament de Viladecans

Servei de préstec d’aparells ortopèdics Departament de Serveis Socials: EBAS 4

Allotjament alternatiu Departament de Serveis Socials,  Cáritas

Convenis de col·laboració amb les entitats del tercer sector Departament de Serveis Socials amb Cáritas, Creu Roja, Asdivi

Ajuts econòmics i alimentaris Departament de Serveis Socials, Cáritas, Creu Roja, 

Programa de beneficis a la comunitat
Departament de Serveis Socials (EBAS 1) amb la col·laboració 

de la resta de departaments de l’Ajuntament 

ÀMBIT: ACTIVITAT ECONÒMICA, FORMACIÓ I OCUPACIÓ (2)

2.1. Objectiu general o estratègic: 

Millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de major vulnerabilitat per afavorir la seva inserció sociolaboral 

Objectius operatius o específics: 

· Establir mecanismes per a la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació de major vulnerabilitat 

1. Elaboració de programes de formació, qualificació i desenvolupament personal específics per als diferents col·lectius de persones 

que es troben en situació d’atur (dones, aturats/des de llarga durada, discapacitat, persones acollides a RMI, ‘Pla Preparat’, etc.)

2. Programes de formació i treball per a joves amb baix nivell formatiu 

3. Programes de suport i acompanyament en el procés de recerca de feina per a col·lectius amb especials dificultats i atur de llarga durada

4. Itineraris personalitzats mitjançant l’orientació ocupacional, la millora de les competències personals, professionals i tècniques 

per afavorir l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’accedir al mercat de treball

5. Accions de foment de l’ocupació que permeten la experiència professional mitjançant la contractació laboral del col·lectiu de 

persones en situació d’atur i amb dificultats per trobar feina. 

6. Servei de suport a la generació de projectes empresarials 

Programes Serveis i Agents participants

Itineraris personalitzats d’inserció
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, SOC
Qualificació professional Inicial PQPI-PTT Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses 

Can Calderon i d’Educació 

Qualificació professional Inicial PQPI-NEE
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, SOC 

Casa d’Oficis
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, Treball als Barris Ponent-SOC

Joves per l’Ocupació 
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, SOC 

Taller d’Ocupació 
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, Treball als Barris-SOC
INCORPORA’T Pla de Barris de Ponent,Diputació de Barcelona

Aula Oberta
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, Empresa STP Consulting
Plans d’Ocupació Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, Àrea Metropolitana de Barcelona

Club de Feina
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, Diputació de Barcelona

Fem Feina a Viladecans
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, Àrea Metropolitana de Barcelona

Fem Feina Innovant a Viladecans
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, Àrea Metropolitana de Barcelona

Orientació professional
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon

Itinerari per a l’emprenedoria. Suport personalitzat
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon
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ÀMBIT:ACTIVITAT ECONÒMICA, FORMACIÓ I OCUPACIÓ (2)

2.2 Objectiu general o estratègic

 Inserció laboral per a les persones en risc d’exclusió social

Objectius operatius o específics:

· Promoure la responsabilitat social entre les empreses de Viladecans

· Sensibilitzar les empreses respecte a la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social

· Sensibilitzar les empreses respecte a les dones que pateixen violència masclista, per arribar a acords de contractació 

Programes Serveis i Agents participants

Campanyes de sensibilització sobre exclusió social
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, PLIS

Campanyes de sensibilització sobre violència masclista
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, i Polítiques d’Igualtat (Programa de la Dona) 

ÀMBIT ACTIVITAT ECONÒMICA, FORMACIÓ I OCUPACIÓ (2)

2.3 Objectiu general o estratègic: 

Inserció Laboral per les persones en rics d’exclusió social

Objectius operatius o específics: 

· Millorar el nivell formatiu de col·lectius vulnerables a situacions d’exclusió social per millorar la seva ocupabilitat 

· Ampliar i consolidar la formació al llarg de la vida

· Augmentar el nombre d’alumnes dels estudis postobligatoris

· Lluitar contra el fracàs escolar

· Retornar els i les joves al sistema educatiu reglat

Programes Serveis i Agents participants

Programa de Qualificació Professional Inicial PQPI/PTT
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon i d’Educació

Casa d’Oficis
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon i d’Educació

Joves per l’Ocupació
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon i d’Educació

PQPI-NEE
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, SOC

Formació empresarial, online, a mida, contínua i de reciclatge, 

jornades, seminaris

Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, Diputació de Barcelona

Programes de Formació Ocupacional 
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon 

Sensibilització als i les joves perquè continuïn la seva formació 

postobligatòria 
Cicles Formatius
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ÀMBIT: ACTIVITAT ECONÒMICA, FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

2.4 Objectiu general o estratègic

Impulsar serveis i recursos per al desenvolupament econòmic i la generació d’ocupació

Objectius operatius o específics: 

· Fomentar l’emprenedoria i creació d’empreses

· Promoure la consolidació i el creixement empresarial

· Detectar i impulsar clústers 

· Atraure noves inversions empresarials

· Dinamitzar i reforçar el comerç urbà i de proximitat

· Impulsar i potenciar el sector de l’oci i el turisme

Programes i Serveis Agents participants

Sensibilització per a la creació d’empreses

Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, Generalitat de Catalunya i Diputació  

de Barcelona

Itineraris i assessorament per a la emprenedoria
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, Generalitat de Catalunya

Acompanyament empresarial (assistència tècnica)
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon, col·laboració de l’Antena Cambra de Comerç

Estratègia empresarial i innovació: lideratge empresarial

Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses  

Can Calderon
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ÀMBIT: HABITATGE I TERRITORI (3)

3.1- Objectiu general o estratègic: 

Afavorir l’accés a un habitatge digne al sectors més desfavorits

Objectius operatius o específics: 

· Potenciar l’habitatge de lloguer i fer-ho accessible a la població més vulnerable

· Evitar els desnonaments 

· Facilitar un habitatge de lloguer als col·lectius amb menys recursos econòmics 

· Habitatge social

Programes i Serveis Agents participants

Borsa de lloguer Viurbana

Ajuts a lloguers Departament de Serveis Socials

Borsa de lloguer jove Departaments de Polítiques d’Igualtat i Joventut

Renda Bàsica d’Emancipació Viurbana

Elaborar el programa “Compartim habitatge” Taula dels desnonaments

Plaça de la Constitució amb 36 habitatges nous, 40 % de protecció 

oficial i la resta de preu limitat
Planificació Territorial

Registre de sol·licitants d’habitatge protegit i assessorament i 

informació en la gestió de tràmits i manteniment d’hipoteques.
Viurbana

ÀMBIT: HABITATGE I TERRITORI (3)

3.2. Objectiu general o estratègic: 

 Afavorir l’accés a un habitatge digne al sectors més desfavorits

Objectius operatius o específics: 

· Promoure i impulsar fórmules perquè els i les habitants de Viladecans no perdin el seu habitatge habitual  

· Prevenir futurs desnonaments

· Intervenció en el moment del desnonament

· Elaborar un pla coordinat entre tots els agents que intervenen en el abordatge de l’habitatge

Programes i Serveis Agents participants

Coordinar l’actuació i els agents que intervenen en l’àmbit de 

l’habitatge 
Taula Local contra els desnonaments de l’Habitatge 

Assessorament en relació a l’habitatge 
Taula Local contra els desnonaments de l’Habitatge 

Viurbana 

Exempció de pagament de la plusvàlua a les persones 

afectades per un desnonament 
Departament de Serveis Socials i Hisenda

 Rehabilitació d’edificis Viurbana

Tramitació de la cèdula d’habitabilitat Viurbana

Assessorament i informació a les comunitats de veïns/nes Viurbana
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ÀMBIT: HABITATGE I TERRITORI (3)

3.3. Objectiu general o estratègic: 

Fer una ciutat accessible a tota la diversitat de situacions personals

Objectius operatius o específics: 

· Treballar per la eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques 

· Treballar per la eliminació de les barreres arquitectòniques a les llars 

· Atenció al Projecte de llei d’accessibilitat per reforçar la cohesió social

Programes i Serveis Agents participants

Estudiar l’actualització del Pla d’accessibilitat 

(Projecte de Llei)
Espai Públic

Rehabilitació dels habitatges de Ponent per a la instal·lació 

d’ascensors 
Llei de Barris de Ponent

Seguiment del compliment del Codi d’accessibilitat de Catalunya Espai Públic

Actuacions puntuals segons necessitats d’adaptació d’itineraris 

urbans
Espai Públic

Renovacions urbanes amb criteris d’eliminació de barreres 

arquitectòniques: Can Sellarès-Can Palmer

Llei de Barris de Ponent

Viurbana/ Planificació Territorial 

Fer accessible la plaça de la Constitució Llei de Barris de la Montserratina

ÀMBIT: HABITATGE I TERRITORI (3)

3.4. Objectiu general o estratègic: 

Millora del medi ambient com a factor d’inclusió social 

Objectius operatius o específics: 

· Apropar el territori a la ciutadania com espai de relació i inclusió

· Difondre els valors ambientals en el àmbit energètic com a factor d’estalvi 

· Treballar la cultura del reciclatge

Programes i Serveis Agents participants

Programes d’educació ambiental Àrea de Medi Ambient i Ciutat Sostenible

Tallers ‘Viladecans Repara’ Àrea de Medi Ambient i Ciutat Sostenible 

Taller de reciclatge del menjar Àrea de Medi Ambient i Ciutat Sostenible

Millorar les connexions entre la ciutat i els espais naturals 

Consolidar el Camí del Mar com eix de relació

Àrees de Planificació Territorial i Medi Ambient i Ciutat 

Sostenible
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ÀMBIT: ESTRATÈGIES TERRITORIALS, COHESIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA (4)

4.1 Objectiu general o estratègic

Aconseguir una ciutat inclusiva respectant les particularitats i oferint accions per facilitar la cohesió

Objectius operatius o específics

· Potenciar l’accés a la cultura en igualtat de condicions

· Crear nous espais de participació tant a nivell professional com ciutadà 

· Impulsar i fomentar els espais de participació existents

Programes Serveis i Agents participants

Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) Oficina Tècnica d’Inclusió

Programa ‘Apropa Cultura’
Departament de Cultura i Comunitat, Atrium Viladecans, 

Diputació

Activitats diverses i gaudiment dels espais i equipaments
Departament de Cultura i Comunitat i xarxa municipal de casals 

de barri

Taula de Coordinació de les necessitats bàsiques Serveis Socials, Cáritas, Creu Roja, Can Calderon, PLIS, Solidaritat

Pla de Convivència i Civisme Participació, Convivència, Agents cíviques, etc.

Pla de formació per a entitats
Departament de Cultura i Comunitat i regidoria de comunitat i 

associacionisme

Pla Local de Participació Ciutadana Participació

Banc del Temps Participació Ciutadana

Consells de Districte Participació, associacions veïnals

Consell de Ciutat: Grup d’Acció Comunitària
Participació, Policia Local, Centre de Mediació, Mossos 

d’Esquadra, Agents cíviques, Comunitat

Xarxa ‘Parlar per conviure’
Entitats de la ciutat i voluntaris per la llengua (CNL, Cáritas, 

Creu Roja, etc.) i Departament de Convivència

Dinamització dels casals de gent gran Departament d’Igualtat i casals de gent gran

Ajuda a la resolució de conflictes de convivència Centre Municipal de Mediació

Atenció a la diversitat cultural Traducció i interpretació àrabs, OFIM

Pla d’Actuació Municipal (PAM) Ajuntament de Viladecans

Prevenció de l’escletxa digital Fundació Ciutat de Viladecans

Viladecans Solidària. Punt Solidari Solidaritat i Cooperació, membre de la comisió de seguiment

Espai de Trobada (fòrum anual de debat comunitari) Participació Ciutadana

ÀMBIT: ESTRATÈGIES TERRITORIALS, COHESIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA (4)

1.2. Objectiu general o estratègic: 

 Pacte ciutadà per a un Viladecans inclusiu

Objectius operatius o específics: 

· Informar la població sobre la necessitat del treball a la comunitat

· Fomentar la solidaritat entre la població

· Treballar la diversitat i la interculturalitat

Programes Serveis i Agents participants

Elaboració del Mapa d’equipaments i serveis de proximitat com 

a marc de consolidació i enfortiment de la xarxa comunitària
PLIS

Enfortir els plans i processos d’acció comunitària existents 

Coordinació de totes les actuacions 
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PLANIFICACIÓ 2015-2018 
'Sumant esforços, multipliquem resultats' 

Línies estratègiques, objectius i accions.

En aquest punt hem de diferenciar entre els objectius propis del PLIS i la seva avaluació, i els objectius, accions i avaluacions acordats 

conjuntament en els grups de treball.

El PLIS té com a objectiu global: Promoure actuacions integrals per debilitar els factors estructurals que generen situacions d’exclusió 

social i impulsar accions preventives, des d’una òptica comunitària, per reforçar les xarxes familiars, socials i comunitàries facilitant el 

treball transversal.

Aquest objectiu global, que es podria dividir en quatre objectius generals, ha de comptar també amb pràctiques innovadores per abordar 

el fenomen de la inclusió social durant tota la trajectòria de vida de les persones.

L’oficina tècnica és l’encarregada, entre d'altres funcions, d’impulsar, dissenyar, planificar i implementar programes, projectes i accions 

inclusives a través de la promoció del treball en xarxa mitjançant espais de participació. També, que s’incorpori en totes les iniciatives, ja 

siguin de les diferents administracions com de les pròpies entitats locals, la perspectiva de la inclusió i la cohesió social.

L’oficina tècnica també és un recurs municipal d’assessorament i suport als diversos departaments de l’Ajuntament en matèria d’inclusió 

i cohesió social.

La inclusió social és responsabilitat de tots els i les agents que treballen amb i per a les persones i, donada l’actual situació, s’ha de 

convertir en una prioritat poder evitar que més persones i famílies hagin d’arribar a una situació que els aboqui a quedar excloses i sense 

oportunitat d'accedir a una vida digna.

Si no es comença ara a treballar amb una única direcció per poder arribar a una mateixa finalitat, les problemàtiques que afecten a 

persones i famílies seran cada vegada més complexes i, possiblement, es vagi incrementant el nombre de persones que es quedin fora 

de la societat; per tant, la intervenció ha de ser integral i preventiva.

Per aconseguir una ciutat inclusiva real és indispensable sumar esforços i sortir de la nostra parcel·la d’intervenció. Hem 

d’intentar obrir el nostre focus i trobar una nova mirada que abasti tota la problemàtica en el seu conjunt per tal de poder 

trobar una sortida comuna.

La metodologia que proposem per poder treballar i aconseguir una inclusió real i efectiva que condueixi Viladecans a ser una ciutat 

inclusiva, conté dues vessants: 

Una és que la metodologia del propi treball ha de ser en xarxa i multidisciplinària, en forma transversal i amb accions socialment 

innovadores.

L'altra és que s’han de tenir en compte els col·lectius de persones als quals es dirigeixen les actuacions. 

Respecte a la metodologia del treball les tècniques del PLIS considerem que ha d’existir un treball en xarxa que permeti comptar amb 

tècnics i tècniques per configurar equips multidisciplinaris en funció del col·lectiu atès i de les problemàtiques que l'afecten. Aquestes 

xarxes han de tenir objectius comuns i transversals per poder eliminar i/o disminuir les problemàtiques existents que, com a problemàtiques 

transversals, només existeix una única forma de fer-les front, i és amb actuacions integrals.

Aquestes actuacions han de ser accions innovadores que puguin donar resposta a les noves situacions.

El terme 'd’innovació social' es refereix als serveis, productes, idees o models organitzatius que, a banda de satisfer o articular necessitats 

en l’esfera social de manera efectiva, són generadors de noves relacions socials col·laboratives. (1*)

Les accions de la innovació anomenada de 'codi obert' (2*) són les que impliquen i integren tant a les i els usuaris com a la ciutadania 

en general.
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(1*) http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation

(2*) EIZAGUIRRE, SANTI: Innovació Social, polítiques públiques i estratègies de creativitat ciutadana en un context de crisi. COLPIS. Novembre 2014.

(3*) Se trata de una pequeña casa compuesta de varios pisos y habitaciones. Cada parte se refiere a un campo de intervención posible para la 

construcción o el mantenimiento de la resiliencia. Los cimientos representan las necesidades materiales básicas, como la comida y los 

cuidados de salud. La planta baja está formada por los vínculos y las redes sociales. En la primera planta se encuentra la capacidad para 

buscarle sentido a la vida. En la segunda planta hay varias habitaciones: la autoestima, las aptitudes personales y sociales, y el sentido 

del humor. En la buhardilla hay una habitación abierta para las nuevas experiencias por descubrir. Entrevista a Stefan Vanistendael. 

Barcelona 9 de maig de 2011.

(4*) La Resiliencia se entiende como la capacidad de la persona para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas 

fortalecido o transformado pese a las circunstancias desfavorables (Grotberg, 1995).

Aquesta manera de treballar ja és en si mateixa una estratègia o forma d’innovació social, que té com a punts forts:

· L’enfortiment de la xarxa pel fet de compartir objectius.

· La suma de capacitats i la generació de coneixement social per l’intercanvi, la interacció i el diàleg que es produeix.

· La promoció d’una “arquitectura de la participació” més flexible.

· La mobilització de suports, ja que s’hi integren més persones.

· La multiplicació dels recursos tangibles i intangibles, ja que amb les contribucions de les persones i els seus punts de vista el resultat 

és més elaborat.

· Les solucions acordades estan consensuades i legitimades.

Respecte a la segona vessant, els col·lectius als quals es dirigeixen les accions, hem de tenir en compte els grups de persones que són 

susceptibles de ser més vulnerables, tenint en compte les trajectòries vitals i les ruptures que s'hi poden produir. 

També hem de tenir present que les actuacions s’han de planificar en funció de les situacions de les persones; així, han de ser a tres 

nivells: preventives per tal d’evitar l’empitjorament de la situació, inclusives per a persones en situació de vulnerabilitat o risc social i de 

capacitació per a persones en situació d’exclusió social.

Les línies estratègiques que proposem a continuació no són un començament, sinó la continuació de les accions que ja s’estan 

desenvolupant i que es troben recollides al punt anterior.

Però, malgrat aquestes accions i recursos disponibles, les situacions de pobresa i d’exclusió social continuen afectant a una gran part de 

persones de Viladecans. En els moments actuals, en què la crisi econòmica continua fent estralls, es fa necessari complementar aquestes 

actuacions amb altres que ens permetin tenir una visió més global i integral de la ciutat.

Aquesta crisi ha ocasionat moltes situacions que han produït dolor i pèrdues de recursos i el trencament de les expectatives de vida tant 

les personals com les de la nostra comunitat, de la nostra societat. Segons E. Néstor Suárez Ojeda (2001) una comunitat resilient és la 

comunitat que després de cada desastre genera un efecte mobilitzador de les capacitats solidàries que permeten reparar els danys i 

continuar endavant.

Per poder tenir una comunitat resilient, Suárez Ojeda, va establir el que serien els pilars de la resiliència comunitària fent un paral·lelisme 

amb la 'Casita de la resiliencia de Vanistendael' (3*) i afegint a l’autoestima personal la col·lectiva i el sentit de pertinença; la identitat 

cultural, la honestedat i la no corrupció dels representants polítics i la solidaritat ciutadana.

Per aconseguir una ciutat forta, cohesionada i resilient (4*) és necessari que la comunitat sigui capaç d’afrontar 

col·lectivament els nous canvis socials que s’estan produint i assumir nous reptes com a ciutadania.
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· Línies estratègiques, objectius 
i accions:

Objectiu General

Aconseguir una ciutat inclusiva, cohesionada i resilient, on el treball 

transversal sigui el mètode per arribar a que totes les persones de 

Viladecans tinguin garantides les mateixes oportunitats d’accés 

als diferents recursos durant tota la trajectòria de vida.
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PLANIFICACIÓ 2015-2018 'Sumant esforços, multipliquem resultats'

Línies estratègiques, objectius i accions.

TEMPORALITZACIÓ: Planificació d’objectius i accions 2015-2018

2015 2016 2017 2018

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T

G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D

L.ESTRATÈGICA 1

Objectiu 1.1

Acció 1.1.1

Acció 1.1.2

Acció 1.1.3

Objectiu 1.2

Objectiu 1.3

Línia Estratègica 1

Conèixer per analitzar la situació social de la ciutat per poder detectar els possibles grups amb situacions de vulnerabilitat o risc 
d’exclusió social i planificar accions que disminueixin la desigualtat.

Objectiu operatiu 1.1 Crear el baròmetre inclusiu

Accions · Acció 1.1.1  
Elaboració dels indicadors per a l’estudi social.

· Acció 1.1.2  
Creació de grups de treball interdisciplinaris i amb la participació d’entitats 
de la ciutat.

· Acció 1.1.3  
Planificació d’accions comunes i posada en marxa de les prioritzades.

Objectiu operatiu 1.2 Elaborar el mapa de vulnerabilitat social.

Objectiu operatiu 1.3 Elaborar indicadors per a uns altres estudis concrets a nivell sectorial o territorial que ens 
puguin interessar.
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Línia Estratègica 2

Impulsar en l’administració local el treball conjunt, transversal i multidisciplinari per tal de dissenyar, planificar i implementar 
programes, projectes i accions inclusives que donin respostes integrals tant al conjunt de la població en general com a les 
persones amb situacions de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social en particular.

Objectiu operatiu 2.1 Intercanvi de coneixement en matèria de inclusió social i com a pas previ per a la formació de 
grups o xarxes de treball multidisciplinàries.

Accions · Acció 2.1.1. Dissenyar jornades de treball tant generals com de temes 
concrets amb la participació dels tècnics i tècniques municipals i les entitats 
socials i del tercer sector que ens permetin trobar solucions conjuntes a 
problemes comuns.

Objectiu operatiu 2.2 Reconstruir els recursos i serveis de Viladecans amb l’objectiu de plantejar projectes conjunts 
que permetin sobrepassar els límits dels mateixos serveis i recursos.

Accions · Acció 2.2.1. Potenciar i dinamitzar el Grup Impulsor del PLIS com espai de 
coordinació de les actuacions municipals.

· Acció 2.2.2. Creació de grups de treball multidisciplinaris.

· Acció 2.2.3. Desenvolupament de projectes d’inclusió social amb actuacions 
socials innovadores.

Objectiu operatiu 2.3 Posar en marxa el Banc de Bones pràctiques inclusives de ciutat.

Accions · Acció 2.3.1. Disseny de document (protocol) explicatiu per saber què és una 
bona pràctica d'inclusió social.

· Acció 2.3.2. Disseny d’eines per al recull de les Bones pràctiques inclusives.

· Acció 2.3.3. Concurs de projectes d’inclusió social.

· Acció 2.3.4. Elaboració d’un protocol obert d’actuacions inclusives.

Objectiu operatiu 2.4 Potenciar la transformació de les xarxes comercials i empresarials existents en una eina de 
suport a la formació i l’ocupació de proximitat de persones en situació de vulnerabilitat i/o risc 
d’exclusió social.

Accions · Acció 2.4.1. Elaboració d’un projecte d’inclusió formativa i laboral per a 
persones en situació de risc, recuperant la figura de l’aprenent.

· Acció 2.4.2. Concretar projectes conjunts d'aprenentatge i servei amb 
Educació, Serveis Socials i Promoció Econòmica de suport als i les joves de 
15-16 anys amb diferents dificultats, i comptant amb la col·laboració de la 
Xarxa Comercial.

· Acció 2.4.3. Potenciar el compromís i la responsabilitat de la administració 
local facilitant, a través de les clàusules socials, l'ocupació de les persones 
amb situacions de risc d'exclusió social.

Objectiu operatiu 2.5 Fer difusió, tant interna a la mateixa administració, com externa, sobre la inclusió i la participació social.

Accions · Acció 2.5.1. Distribució de guies d'inclusió.

· Acció 2.5.2. Difusió de pràctiques inclusives mitjançant els recursos 
municipals (web, revista municipal, etc).

Objectiu operatiu 2.6 Reforçar i potenciar les xarxes existents: Taula dels desnonaments, Taula de coordinació de 
necessitats bàsiques, Xarxes d’infància, Consell de Serveis Socials, Xarxa TET (Transició 
Escola Treball), etc.

Objectiu operatiu 2.7 Vincular la metodologia  i les accions del PLIS al Pla local de millora de l'èxit educatiu.



124

Pla Local d’Inclusió Social de Viladecans

TEMPORALITZACIÓ: Planificació d’objectius i accions 2015-2018

2015 2016 2017 2018

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T

G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D

L.ESTRATÈGICA 2

Objectiu 2.1

Acció 2.1.1

Objectiu 2.2

Acció 2.2.1

Acció 2.2.2

Acció 2.2.3

Objectiu 2.3

Acció 2.3.1

Acció 2.3.2

Acció 2.3.3

Acció 2.3.4

Objectiu 2.4

Acció 2.4.1

Acció 2.4.2

Acció 2.4.3

Objectiu 2.5

Acció 2.5.1

Acció 2.5.2

Objectiu 2.6

Objectiu 2.7
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TEMPORALITZACIÓ: Planificació d’objectius i accions 2015-2018

2015 2016 2017 2018

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T

G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D

L.ESTRATÈGICA 3

Objectiu 3.1

Acció 3.1.1

Acció 3.1.2

Objectiu 3.2

Acció 3.2.1

Acció 3.2.2

Objectiu 3.3

Acció 3.3.1

Objectiu 3.4

Acció 3.4.1

Acció 3.4.2

Acció 3.4.3

Línia Estratègica 3
Actuar de manera preventiva afavorint accions de promoció de l’autonomia i de l’apoderament personal.

Objectiu operatiu 3.1 Fer que els projectes dirigits a grups en situació de vulnerabilitat social siguin integrals, per tal 
d'aconseguir l'apoderament i com a forma de prevenir situacions d'exclusió.

Accions · Acció 3.1.1. Detecció dels grups diana de la intervenció.

· Acció 3.1.2. Elaboració i implementació de tallers inclusius i integrals que facin 
possible la millora de la situació, trencant el procés cap a l’exclusió social.

Objectiu operatiu 3.2 Elaborar projectes pilots amb els i les agents involucrats sobre drets infantils, drets humans, 
immigració, sexualitat i afectivitat, etc.

Accions · Acció 3.2.1. Creació de la Taula de Drets dels Infants.

· Acció 3.2.2. Realització de tallers, jornada i actes.

Objectiu operatiu 3.3 Dissenyar actuacions i activitats que no siguin excloents per motius econòmics, per tal d'evitar la 
desigualtat i l'exclusió social.

Accions · Acció 3.3.1. Continuar impulsant activitats i actuacions inclusives en els espais 
de participació (activitats als centres educatius, AMPAS, AVV, Casals de gent 
gran, agrupaments i esplais, etc.).

Objectiu operatiu 3.4 Dissenyar campanyes d’informació i sensibilització per a la ciutadania en general per tal de 
mantenir-la informada sobre possibles canvis de criteris d’accés als recursos.

Accions · Acció 3.4.1. Elaboració de la guia de recursos de la ciutat.

· Acció 3.4.2. Campanyes d’informació sobre els recursos, serveis, prestacions, 
canvis de reglament, etc. 

· Acció 3.4.3. Distribució de la guia entre la ciutadania, a partir de les entitats 
socials. 
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Línia Estratègica 4
Treballar per la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social detectant els factors 
que provoquen situacions de risc o exclusió i buscant solucions per reduir l’impacte de la situació de vulnerabilitat o exclusió social 
(vulnerabilitat formativa, ocupacional, econòmica, social, residencial, relacional, etc.).

Objectiu operatiu 4.1 Aconseguir l’autonomia i l’apoderament de persones en situació de vulnerabilitat social.

Accions · Acció 4.1.1. Creació i dinamització tècnica de grups de persones amb 
situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social per tal que siguin participants de 
la solució de les seves dificultats i/o problemes com a forma d’acció d’innovació.

Objectiu operatiu 4.2 Potenciar el compliment dels drets dels infants per garantir el benestar integral infantil.

Accions · Acció 4.2.1. Creació i potenciació de la Taula dels drets dels infants.

· Acció 4.2.2. Creació de tallers de sensibilització i prevenció dirigits a la població 
en general i a la infància en particular.

· Acció 4.2.3. Treballar per un Pacte per la infància de Viladecans amb referència 
al Pacte per la infància de Catalunya.

Objectiu operatiu 4.3 Millorar l’apoderament de les dones en situació de vulnerabilitat social.

Accions · Acció 4.3.1. Creació d’un espai propi integrador i educatiu que permeti 
a les dones, a partir del treball grupal, les eines necessàries per al seu 
desenvolupament personal i una nova manera de relacionar-se amb el seu 
entorn.

· Acció 4.3.2.Treballar per aconseguir un Pla d'igualtat de ciutat.

Objectiu operatiu 4.4 Detectar, intervenir i prevenir les situacions de possibles abusos a la gent gran.

Accions · Acció 4.4.1. Elaboració d’una campanya de sensibilització i prevenció sobre els 
abusos que pot patir la gent gran.

· Acció 4.4.2. Elaboració d’un Protocol d’actuació en situacions d’abús i/o 
maltractament a la gent gran.

Objectiu operatiu 4.5 Prioritzar la salut de la població intervenint en els col·lectius més vulnerables.

Accions · Acció 4.5.1. Elaboració d’un Programa de Salut Comunitària.

· Acció 4.5.2. Desenvolupament d’un Projecte de prevenció i intervenció en salut 
mental.

Objectiu operatiu 4.6 Integrar les necessitats de les persones amb discapacitat en la planificació dels serveis i dels 
espais públics.

Accions · Acció 4.6.1. Potenciar la participació de familiars i/o persones amb discapacitat 
en els àmbits de participació municipal.

· Acció 4.6.2. Potenciar la Comisió de discapacitats i salut mental.

Objectiu operatiu 4.7 Assegurar el benestar de les llars i famílies combatent la pobresa energètica.

Accions · Acció 4.7.1. Evitar els talls de subministraments a partir de ajuts econòmics a 
les famílies amb manca de recursos econòmics.

· Acció 4.7.2. Informació sobre els avantatges econòmics que ofereixen les 
companyies subministradores d’energia a les famílies amb baixos recursos 
econòmics.

· Acció 4.7.3. Dissenyar un projecte de treball per a la realització d’auditories de 
consum energètic a les llars, en què les famílies han rebut ajut econòmic per fer 
front a les despeses energètiques amb l’objectiu de reduir els seus consums.
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Objectiu operatiu 4.8 Fomentar l'augment del nivell formatiu i ocupacional de la població en general amb el reciclatge 
professional, concretament, dels grups en situació de vulnerabilitat social.

Accions · Acció 4.8.1. Detecció de grups amb situació de vulnerabilitat formativa i laboral.
· Acció 4.8.2. Creació d’espais grupals i tallers on poder oferir els coneixements 
i les eines necessàries que els permetin un reciclatge formatiu per facilitar la 
seva inclusió laboral.

· Acció 4.8.3. Realització d’accions de sensibilització entre els joves per tal 
d’evitar l’abandonament escolar prematur.

Objectiu operatiu 4.9 Facilitar a través de les xarxes comercials i empresarials la formació i l’ocupació de grups de 
persones en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social (joves amb baixa formació, dones amb 
baixa formació i càrregues familiars, persones majors de 45 anys amb atur de llarga durada, etc.).

Accions · Acció 4.9.1. Elaboració de projectes concrets i d’innovació social que facilitin 
l’aprenentatge d’oficis i l’ocupació de proximitat per als grups de persones en 
situació de risc o d’exclusió social.

TEMPORALITZACIÓ: Planificació d’objectius i accions 2015-2018

2015 2016 2017 2018
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Acció 4.3.2

Objectiu 4.4

Acció 4.4.1

Acció 4.4.2

Objectiu 4.5

Acció 4.5.1

Acció 4.5.2

Objectiu 4.6

Acció 4.6.1

Acció 4.6.2

Objectiu 4.7

Acció 4.7.1

Acció 4.7.2

Acció 4.7.3

Objectiu 4.8

Acció 4.8.1

Acció 4.8.2

Acció 4.8.3

Objectiu 4.9

Acció 4.9.1
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Línia Estratègica 5

Reforçar la cohesió social i el sentit de pertinença a la ciutat a través del treball als barris (treball comunitari) promovent la 
participació comunitària com a lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

Objectiu operatiu 5.1 Elaborar, implementar i participar en un Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) global  
de ciutat tenint en compte l’especificitat de cada barri.

Accions · Acció 5.1.1  
Prioritzar els barris on es detecten més necessitats d’intervenció a partir de 
les dades més rellevants recogides en el baròmetre inclusiu.

· Acció 5.1.2 
Creació de la xarxa de barri fomentant la participació comunitària.

Objectiu operatiu 5.2 Potenciar la participació de les entitats en les actuacions per la inclusió social.

Accions · Acció 5.2.1   
Conèixer les activitats que desenvolupen les entitats.

Objectiu operatiu 5.3
Fomentar el coneixement mutu i la interrelació de persones nouvingudes amb l’entorn de 
acollida, visibilitzant el que és comú i també el que és diferent.

Accions · Acció 5.3.1 
Tallers i jornades interculturals.

· Acció 5.3.2 
Projecte de acollida integral de les segones i terceres generacions de les 
persones immigrades i per a les persones reagrupades (-16 anys // 16-18 anys).

TEMPORALITZACIÓ: Planificació d’objectius i accions 2015-2018

2015 2016 2017 2018

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T
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FITXA D’ACCIONS

· Títol del projecte: Data:    /    / 20  

· Explicació de l’acció:
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FITXA DEL PROJECTE

· Títol projecte: Data:    /    / 20  

· Departaments/serveis/entitats/associacions que hi participen:

· CONTEXT (a quina problemàtica respon):

· Accions:

· Planificació d’accions:

· Temporalització i recollida d’accions a realitzar:
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