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M E T O D O L O G I A 
 
 

 

Al setembre de 2017, en el marc del Pla D’Inclusió Social de Sant Vicenç dels 

Horts, es fa una aproximació diagnòstica sobre la realitat social del municipi. 

Aquest estudi defineix una sèrie d’indicadors que ens han servit com a punt de 

partida:                                  

• Nombre important de persones en atur 

• Baix nivell acadèmic 

• Consum precoç d’estupefaents   

• Vulnerabilitat social 

Per validar aquesta informació conjuntament amb els barris de Can Ros i El 

Serral i fer-ne una aproximació diagnostica de necessitats, es van dur a terme 

dues sessions de treball; l’una amb personal tècnic de l'Ajuntament  i l’altra amb 

entitats dels dos barris.  

En cadascuna d'aquestes sessions s’hi van analitzar de manera detallada les 

causes dels problemes  derivats de determinades necessitats no cobertes.  

La metodologia emprada en aquestes dues reunions va consistir en una 

dinàmica de treball per grups i en una posada en comú de resultats. Cada grup 

disposava d'un dossier amb quatre diagrames d'espina de peix, un per a 

cadascun dels problemes a tractar, en què es distingien  les causes i les 

necessitats. El treball es va centrar en els  col·lectius afectats principals, com 

per exemple, la família, la infància, els joves i adolescents, , les persones  

majors de 55 anys, les persones consumidores, les persones amb diversitat 

funcional i les persones estrangeres. Es van analitzar de forma consensuada 

les causes de cadascun dels problemes i les  necessitats detectades al barri 

per afrontar-los. Transcorregut el temps de treball en grup, una persona  

representant de cada grup exposava el resultat i,  alhora, la dinamitzadora 

l’anava reproduint  en quatre  diagrames de peix  de gran grandària col·locats a  



 

 

la paret a manera de resum. D'aquesta manera, es generava, també, un treball 

intergrupal. 

Per consolidar el resultat d'aquestes dues sessions, es va fer un taller obert el 

dia de la presentació dels pressupostos participats de Can Ros i El Serral, on  

van poder  participar  totes les persones assistents que ho van voler. La 

dinàmica es va dur a terme en dues fases.  

Durant la primera part, de 20 minuts de durada, es va dividir els participants en 

quatre grups, a fi que cadascun d'ells  treballés una de les  quatre necessitats 

principals detectades al barri. Cada grup  va debatre si s’havien de  validar o no 

les necessitats definides a les sessions prèvies a la diagnosi i va valorar si n’hi 

havia alguna altra no esmentada  per agregar-la. 

Durant la segona part, d’una durada de 20 minuts (5 minuts per grup),  una 

persona representant de cada grup va explicar breument el treball fet i va 

informar en plenari del problema que havien tractat i de les necessitats 

validades i afegides.   

 



 

C O N T I N G U T S 

 

Resultats obtinguts en  les següents sessions de treball 

• Sessió de treball amb personal tècnic de l’Ajuntament ( � ) 

• Sessió de treball amb entitats del Barri de Can Ros i El Serral  (�)   

• Taller obert el dia de la presentació dels pressupostos participats de Can 

Ros i El Serral ( �  �) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�    Sessió de treball amb personal tècnic de l’Ajuntament  
�   Sessió de treball amb entitats del Barri de Can Ros i El Serral 

� � Taller obert el dia de la presentació dels pressupostos participats de Can Ros i El Serral 

 

 

 
CONSUM PRECOÇ D'ESTUPEFAENTS  

Altres Necessitats 
 

�Ajudes econòmiques 

per a formació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADMINISTRACIÓ 
�     � Activitats temps lliure 

�     � Casal de joves (autogestionat) 

�� � Pla integral de xoc 

�     � Actuacions per evitar 

normalització 

�     � Serveis per donar respostes 

específiques 

          � Opcions d’oci saludable 

 
FAMÍLIES 
�� Espais en temes inter generacionals 

�� HH parentales/ familiars 

�� Formació, acompanyament, 

contenció 

�� Ajuts econòmics 

�� Activitats extraescolars  

 

PERSONES CONSUMIDORES 
    ��Sensibilitzar 

    �� Posar en valor hàbits saludables 

    �� Referents positius 

��� Oferta alternativa de temps lliure 

 

PERSONES NO CONSUMIDORES 
�    � Activitats de formació emocional 

        � Prevenció 

Focalizat  en Can Ros/El Serral 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAIX NIVELL ACADÈMIC 

 
�    Sessió de treball amb personal tècnic de l’Ajuntament  
�   Sessió de treball amb entitats del Barri de Can Ros i El Serral 

� � Taller obert el dia de la presentació dels pressupostos participats de Can Ros i El Serral 

 

HOMES 
  ��Més informació  

      �Model social 
 

ADOLESCÈNCIA /Familia 
   ��Estratègies que posin en valor 

l’interès per l’estudi 

    ��Millorar l’autoestima 

    ��Treballar hàbits 

    ��Prevenció en l’ús de xarxes socials 

    ��Identificació d’interessos 

    ��Habilitats parentals 

�    �Ajuts 

�    �Beques 

�    �Flexibilitat 

�    �Centres formatius alternatius 

 
INFÀNCIA 
�    �Ajuts 

�    �Beques 

�    �Flexibilitat 

�    �Centres formatius alternatius 

 
DONES 
    ��Apoderament 

���Estratègies de conciliació 

�    �Ajuts 

�   �Beques 

�   �Flexibilitat 

 

Altres Necessitats 
 

�Civisme i valors 

�Modelatge 

�Pla estratègic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIFICULTATS D’ACCÉS AL MERCAT LABORAL 

 

�    Sessió de treball amb personal tècnic de l’Ajuntament  
�   Sessió de treball amb entitats del Barri de Can Ros i El Serral 

� � Taller obert el dia de la presentació dels pressupostos participats de Can Ros i El Serral 

 

COL·LECTIUS DE POBRESA EXTREMA 
�� Treballar hàbits 

�� Apoderament 

     � Recursos de recerca de feina 

�� Recursos  per treballar la cura 

personal 

     �sensibilitzar l'entorn 
PERSONES AMB DIVERSITAT  

FUNCIONAL 
�� Sensibilització (trencar 

estereotips) 

� �Apoderament  

      � Apoderament Temporal 
� � Especialització  

PERSONES ADULTES 
�� Crear llocs de treball: agents 

cívics, monitoratge, altres, 

�Orientació i Reciclatge 
� �Estratègies de compensació 

�     Trencar tabús (masculinització, 

feminització, edat) 

JOVES 
��� Oportunitats per adquirir 

experiència laboral 

�     � Formació complementària 

específica 

�     � Acompanyament i circuits 

�     � Trencar tabús 

(masculinització, 

feminització, edat) 

 

> DE 55 
   �� Oferir formació i reciclatge 

   �� Posar en valor el 

coneixement 

    �� Trencar estereotips 

�    � Discriminació positiva: 

treballar estereotips 

DONES 
     �� Sensibilitzar sobre la 

flexibilitat horària 

     �� Servei de cura 

��� Suport a la conciliació 

       � Repartir les càrregues 

familiars 
      �� Sensibilitzar 

     � � Assessorament per la 

igualtat des de la 

ciutadania  

           �Igualtat d’oportunitats 

           �Plecs de condicions amb 

criteris socials 
PERSONES ESTRANGERES 
�� Plecs de condicions amb 

criteris socials 

�� Sensibilització 

�� Formació llengua 

�� Trencar estereotips 

� Integració bidireccional 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VULNERABILITAT SOCIAL 

 

�    Sessió de treball amb personal tècnic de l’Ajuntament  
�   Sessió de treball amb entitats del Barri de Can Ros i El Serral 

� � Taller obert el dia de la presentació dels pressupostos participats de Can Ros i El Serral 

 
 

 
COL·LECTIUS AFECTATS 
��� Dones 

�     � Joves 

    � � Gent gran 

�� � Persones en atur 

    � � Persones amb diversitat 

funcional 

    � � Pobresa extrema 

    � � Persones sense llar 

    � � Persones amb baix nivell 

cultural 

    � � Persones sense papers 

�     � Persones estrangeres 

    � � Persones sense xarxa 

familiar i suport 

 
CAUSES/INDICADORS 
��� Indefensió apresa 

�     � Expectatives 

�     � Baixa autoestima 

     �� Cohesió social 

     �� Projectes interculturals 

     �� Fomentar la creació de 

vincles 

     �� Xarxes de suport 

comunitari 

 

NECESSITATS 
�   � Cobrir necessitats bàsiques 

�   � Formació 

�   � Acompanyament 

�   � Treball emocional 

�   � Models positius: laborals, 

formatius 

�   � Identitat: sentiment de 

pertinença, sentiment 

comunitari 

    �� Cohesió social 

    �� Projectes interculturals 

    �� Fomentar la creació de vincles 

    �� Xarxes de suport comunitari 

FACTORS 
��� Personals 

��� Gènere: masclisme, atur 

femení 

��� Origen 

��� Econòmics: ocupació,  

desnonaments 

��� Contextuals 

 

Altres Necessitats 

 

�Seguretat ciutadana 

 


