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1. DEMOGRAFIA I HABITATGE 

• 66.746 Habitants (desembre 2011). Estancament pel saldo migratori i el 
petit creixement natural.  

• Prevalença del grup d’edat 35-39 anys (40-44 anys autòctons, 30-34 
anys estrangers). 

• Població estrangera empadronada 2012: 13.3% i 8863 persones (14.1% 
i 9471 l’any 2010). Subgrups més nombrosos: Amèrica Llatina, Magreb i 
Europa Oriental (entre 2.200 i 2.300 persones). ↓ Amèrica Llatina   
↑Àfrica   ↑Xina. 

• Distribució territorial estrangers (18-19%): l’Armanyà, Barri de Mar, Ribes 
Roges, el Tacó. 

• Amuntegament: 1.300 llars plurifamiliars l’any 2011(5%). 

 

2. RENDA I OCUPACIÓ 

• (PPA) Població potencialment activa: 68% i 45.028 persones (66 % 
espanyols, 86% estrangers).  

• Pèrdua de 3.500 llocs de treball entre 2001-2012 (-23%) 

• Pèrdua de 685 treballadors autònoms entre 2009-2012. 

• Taxa ocupació 2010: 64.5% de la PPA  

• Taxa desocupació 2010: 34.5% de la PPA. 

• Taxa d’atur 1erTr 2012: 19% i 6.768 persones (3.027 persones gener 
2008). 

• Perfil atur: Estudis de secundària (58%), Treballadors no qualificats, 
>45anys (42%)  i <20 anys (23%). Prevalença dels estrangers. 17% atur 
de llarga durada. 32% sense cap ingrés.  
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3. COBERTURA SOCIAL 

• 95% d’increment d’usuaris dels serveis d’orientació i formació laboral 
entre 2005-2010 i 180% d’increment de demandants de feina.  S’hi 
equiparen H i D. 

• Problemàtiques ateses als SS any 2010, per ordre: 1) Ingressos 
insuficients o deutes 2) Malaltia física 3) Atur 4) Dificultats en les 
relacions familiars 5) Dependència i discapacitat 6) Malaltia psíquica o 
mental. 

• Augment del 50% de les problemàtiques tractades entre 2005-2010. 
Multicausalitat de l’exclusió i augment de les derivades de l’atur, 
discapacitat, maltractaments i violència de gènere. 

• 870 persones perceptores de la RMI: afecta a 376 menors d’edat, 60% D 
40% H,  el 50% la percep des de fa aprox. 1 any o menys, 50% 
espanyols i 36% magrebins. 

 

4. SOCIOSANITARI 

• 3.259 Pad reconegudes l’any 2010 ( 5% de la població). 

• Perfil: motòrica 36%, física 24%, 17% malaltia mental, 10% psíquica, 9% 
visual, 5% auditiva. Increment del 227% de persones amb malaltia 
mental 1998-2010. 20% amb 75% o més de grau de disminució. 37% 
entre 45-64 anys. 55% D, 45% H.  

• 226 persones amb reconeixement de dependència, 24% amb gran 
dependència. 

• 725 persones amb serveis de SAD, i 1.554 servei de 
telealarma/teleassistència. 

• Places de residència gent gran, taxa del 3% (2011, per un 2% l’any 
2010). 

• Places de centres de dia, taxa del 2%. 
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5. EDUCACIÓ, FORMACIÓ, CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

• Any 2001: 14% sense estudis (analfabets o estudis inacabats). 43% amb 
nivell baix o molt baix (sense estudis o només educació primària). Un 
32% dels joves 15-29 anys amb educació obligatòria, un 19% només la 
primària.  74% parla el català. 

• Any 2010: fracàs escolar del 30% (no van obtenir el títol d’ESO).  96 
joves en cursos de PQPI o PTT. 186 joves ni-ni (6% de la població de 
16-20 anys). Taxa d’abandonament del 48%.  

• Any 2010: 128 sancions pel Servei de Mesures Alternatives, 
majoritàriament homes menors de 18 anys. 

 

6. PERFILS D’EXCLUSIÓ  
 

POBLACIÓ 
VULNERABLE COL·LECTIU DE RISC PROBLEMÀTICA 

Gent gran   
Infants i adolescents   
Persones amb discapacitats 
psíquiques i físiques 

dificultats de convivència 

Persones amb malaltia mentals estigmatització social 
Persones amb drogodependències manca d'inserció laboral 
Persones amb patologia dual manca d'activitats de lleure i oci 

Persones amb dificultats 
per les seves 
discapacitats i 
dependència 

Persones amb mobilitat reduïda   
  solitud 
Gent gran dificultats d'autonomia 
Persones amb malalties mentals dependència 
Persones soles sense xarxa 
relacional 

rebuig social 

Persones amb discapacitat agreujament de les càrregues familiars 
per la crisi 

  problemes econòmics 

Persones que viuen soles 

  manca de vida social i política 
famílies monoparentals sobreendeutament 
majors de 45 anys tensions familiars 
persones en atur dificultats d’adaptació a la nova 

situació d’atur 

Famílies amb dificultats 
econòmiques 

 dificultats de conciliació familiar - 
laboral 

persones en atur   
nous perfils de pobresa pèrdua poder adquisitiu 
classe mitjana atur de llarga durada 

Persones aturades 

persones amb manca o baixa 
qualificació professional 

manca capacitat d'estalvi 
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majors de 45 anys manca d'ingressos 
mestresses de casa   
  desmotivació 
  pocs límits de contenció 
Joves manca de suport familiar 
  actes d'incivisme 
  manca cultura política 
Generació ni-ni atur 
  abandonament escolar 
  analfabetisme 
  dificultats amb l’idioma 
  dificultats d'aprenentatge 
Població en general crisi de valors i referents 

Persones amb dificultats 
en el procés educatiu 

  manca d'adaptació a les noves 
tecnologies i societat de la informació 

  perdre l’habitatge o no disposar 
famílies i persones afectades per la 
crisi econòmica 

habitatges que no compleixen 
condicions habitabilitat 

  amuntegament 

Persones amb dificultats 
per accedir a l’habitatge 

  habitatges plurifamiliars 
  maltractaments 
Dones migrades dificultats d'inclusió social 
  violència econòmica 
Famílies monoparentals 
encapçalades per dones 

aïllament familiar 

  problemes de conciliació 
Dones grans dificultats de relació 

Persones amb càrregues 
familiars o nouvingudes 

  manca d'autonomia 
  desconeixement del barri i dels 

recursos de la ciutat 
Nouvinguts no comunitaris pèrdua de feina 
  manca de xarxa familiar 
Població magrebina desconeixement de l’idioma 

Persones nouvingudes 
amb dificultats 
d'adaptació 

  estrangeria irregular 
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7. ÀMBITS PREFERENTS 
 

7.1. PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 

- La taxa d’atur es situa durant el 1er Trimestre de 2012 en el 19%, el que 
significa prop de 7.000 persones, més del doble que a inicis de l’any 
2008. S’aproxima al 10% de la població de la ciutat.  

- Entre 2001-2012 s’han perdut 3.500 llocs de treball, i 685 treballadors 
autònoms han perdut la seva feina en els 3 darrers anys. El sector més 
afectat és la construcció. 

- L’atur és la 3a problemàtica atesa en els Serveis Socials (800 expedients 
l’any 2010 i 1410 problemàtiques), i en constant creixement. La 
problemàtica de l’atur s’ha multiplicat per 5 entre els anys 2005-2010. 

- Gairebé 4 de cada 10 aturats porta més d’1 any a l’atur, i un 17% més de 
2 anys (aturats de llarga durada). 

- Els col·lectius més afectats són els majors de 55 anys i els menors de 
20, els del sector Serveis, els treballadors no qualificats, els que tenen 
un nivell d’estudis de Secundària i els estrangers. 

- 95 de cada 100 contractes són temporals (juny 2011). 

- Un 10% de la PPA del municipi s’ha inscrit com a demandant de feina 
(1er semestre 2011). 

 

7.2. JOVES AMB DIFICULTATS EDUCATIVES I LABORALS 

- La taxa d’atur dels menors de 20 anys és del 23%, i encara superior en 
els joves estrangers.  

- L’àmbit educatiu/formatiu n’ocupa el 5è lloc entre les problemàtiques 
detectades als Serveis Socials. 

- Un 23% dels perceptors de la RMI tenen entre 26-35 anys. 

- El 30% de l’alumnat matriculat a l’ESO l’any 2010 no en va obtenir el títol 
(taxa de fracàs escolar. 
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- A hores d’ara, hi participen prop de 100 joves als programes PQPI i PTT. 

- Al voltant de 200 joves entre 16-20 anys es consideren del col·lectiu ni-
ni. 

- L’any 2001, el 16% de la població de 20-24 anys no disposava de cap 
titulació. 

- La taxa d’abandonament escolar és del 48%.  

- Un 60% dels casos del Servei de Mesures Alternatives correspon a 
menors de 18 anys (70 joves), principalment per consum i tinença de 
substàncies. 

 

7.3. PERSONES AMB MALALTIA MENTAL 

- Suposen el 17% de les pad del municipi, unes 550 persones. 

- L’alumnat amb NEE matriculat a VNG és de 1.465 persones, 
concentrades en 4 escoles públiques. Es desconeix el nombre de 
persones amb malaltia mental d’aquest col·lectiu. 

- És el col·lectiu que més s’ha incrementat des de l’any 1998, més d’un 
200%. 

- Pel projecte MATÏ de l’IMET, d’orientació i inserció laboral de persones 
amb malaltia mental de la comarca del Garraf, han passat fins a l’any 
2011 unes 90 persones. La taxa de cobertura del servei és molt baixa, i 
insuficient per atendre el gran nombre de demandes; es calcula en un 
8%.  

- La taxa d’inserció laboral d’aquest col·lectiu, dintre d’aquests programes, 
és molt baixa, del 17% el I semestre de l’any 2011, per un 43% de les 
persones amb discapacitat intel·lectual. En nombre absolut, significa la 
inserció de 10 persones.  

- No existeix cap plaça en el mercat protegit per a aquest col·lectiu (CET). 

- El Grup Atra disposa d’una llar residència per persones amb malaltia 
mental, amb 45 places, a banda de 2 llars amb suport.  

- El grup més afectat per la falta de recursos és aquell més jove, de 16-20 
anys, sense recursos educatius, formatius o de lleure. 
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7.4. FAMÍLIES AMB SITUACIÓ DE POBRESA 

-  No disposar d’ingressos suficients i/o tenir deutes és la primera 
problemàtica detectada als Serveis Socials durant l’any 2010. L’atur, 
molt lligada a l’anterior problemàtica, n’és la segona, amb més de 800 
cops.  

- L’àmbit de les xarxes relacionals és el 4rt pel nombre de 
problemàtiques detectades, sobretot per les dificultats relacionals, la 
soledat, els maltractaments i la família monoparental, per aquest ordre. 

-  El 5% de les problemàtiques detectades és l’habitatge, principalment 
per habitatges deficients, desnonaments o amuntegament. Es calcula 
que un 5% de les famílies comparteix habitatge amb d’altres unitats 
familiars.  

- Més del 40% dels perceptors de la RMI són unitats familiars, i un 31% 
famílies monoparentals. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


