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Residencial

 Perfils

de vulnerabilitat social detectats
 Conclusions treball qualitatiu

Algunes Dades
Actualització a Octubre 2013
Font: Observatori Hermes. Diputació
de Barcelona
Població Total

41.191 p.

Població d’origen
estranger

10.232 p.

Atur Registrat

4.132 p.

Atur Registrat persones
d’origen estranger

1.672 p.

Taxa d’atur

19,47%

Atur, grup majoritari,
ocupacions elementals

1.603 p.

Beneficiaris prestacions
per desocupació

2.397 p.



Evolució taxa d’atur

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7,3%

12,3%

16,9%

17,5%

18,8%

19,1%

19,4%

Algunes Dades. Taxa de risc a la pobresa
Font: IDESCAT



Any

Catalunya

Espanya

UE

2005

17,7%

19,7%

16,4%

2006

19%

19,9%

15,5%

2007

18,2%

19,7%

16,5%

2008

16,6%

19,6%

16,4%

2009

18,4%

19,5%

16,3%

2010

19,9%

20,7%

16,4%

2011

19,1%

21,8%

16,9%

Evolució

Indicador AROPE

Dades estimades 2011. Font IDESCAT i ECVIHP 2011
Taxa de risc a la pobresa 19,1%

7.812 persones

Taxa AROPE Comarques Centrals 21,5%

8.793 persones

Edat
Fortaleses

Vulnerabilitats

•L’edat mitjana de la població •Alta taxa de
és relativament baixa.

sobreenvelliment.

•El nivell de substitució de la •Major incidència de l’atur en
població

està

garantit.

percentatge de joves és alt.

El els grups d’edat més jove i
més avançat.
•Índex elevat de dependència,
és a dir, de càrrega de

població inactiva sobre l’activa

Gènere
Fortaleses
i

•Tot

que

l’atur

té

Vulnerabilitats
major

incidència sobre les dones, les •Menor presència de la dona en el
diferències entre els dos gèneres mercat de treball.
s’han anat reduint en els darrers •Incidència significativa de l’atur

anys.

en dones majors de 40 anys.

•Les demandes a Serveis Socials
ja no són assumpte exclusiu de

les

dones.

Tot

i

una

major

presència femenina, la tendència
mostra com la diferència es va

reduint.

Origen
Fortaleses

Vulnerabilitats

•La població d’origen estranger de •L’atur té una major incidència en
Vic

és

població

potencialment la població d’origen estranger.

activa.
•Aquesta

•El nivell formatiu d’aquest sector
és

una

marcadament jove.

població de població és molt baix.
•La desigualtat jurídica comporta

dificultats

de

l’esfera pública.

participació

en

Àmbit 1. Econòmic i laboral
Fortaleses
•Bona

situació

en

Vulnerabilitats

relació

als •Creixement

negatiu

dels

sectors econòmics en tendència ingressos mitjans de la població

positiva.
•La

des de l’any 2005.

facturació

productivitat

per
per

càpita

i

empleat

troben a nivells notables.
•El

percentatge

provinents

del

construcció

és

mitjana catalana.

la •La taxa d’atur es troba per sobre
es de la mitjana.

•La taxa d’atur de llarga durada
d’aturats és del 22 %.

sector

inferior

de

a

la •Mercat de treball marcadament

la flexible i precari.

Àmbit 2. Sociosanitari
Fortaleses
•Taxes

inferiors

a

la

Vulnerabilitats
mitjana •Incidència

rellevant

de

les

catalana en relació a persones persones amb el grau més alt de

amb certificat discapacitat.

discapacitat (superior al 75 %).

•L’índex de places en residències •Incidència
per

a

gent

comparativament
municipis, notable.

gran

amb

és, persones

rellevant
amb

d’altres dependència
III).

un

més

de

les

nivell

de

elevat

(grau

Àmbit 3. Educatiu
Fortaleses

Vulnerabilitats

•Dades superiors a la mitjana en •Baixos nivells formatius en la
relació a persones amb nivells població

formatius alts.

aturada,

especialment

d’origen estranger.

•Dades inferiors a la mitjana en •Descens

de

l’índex

relació a persones sense estudis o d’escolarització infantil (0 a 3

que no saben llegir ni escriure.

anys).
•La taxa de no graduats es situa
un punt per sobre de la mitjana.

Àmbit 4. Residencial
Fortaleses

Vulnerabilitats

•El preu d’oferta de l’habitatge de
nova

més • Evidències
de
segregació
econòmic a Vic que el preu mitjà
urbana.
a Catalunya.
• Alta concentració de població
•El lloguer mitjà contractual és
d’origen estranger en quatre
inferior al comparat amb d’altres
seccions censals.
municipis.
•Potent

construcció

xarxa

és

d’habitatges

d’inclusió en el municipi.

Perfils de vulnerabilitat social detectats
•Persones majors de 75 anys amb

ingressos
nul·la

baixos

xarxa

i

escassa

familiar

o
i/o

relacional.

•Persones amb alguna tipologia de
discapacitat severa en edat activa i
sense.
•Famílies on un o més dels seus
integrants són aturats de llarga

formades

durada amb una baixa formació i

per dones majors de 40 anys

amb les prestacions i/o subsidis

•Llars

monoparentals

amb fills, en situació d’atur.
•Persones d’origen estranger en

d’atur

finalitzats

o

a

punt

de

finalitzar.
•Infants i joves situats en contextos

situació d’atur i amb baix nivell

de risc.

formatiu.

•Dones que es troben en situació de

•Joves

entre

provinents
fracàs
d’atur.

16

d’una

escolar

i

i

20

situació
en

anys
de

situació

maltractament

i

que

tenen

fills

menors a càrrec.
•Persones en situació de sense llar.
•Persones

sense

desocupació.

prestacions

per

Treball Qualitatiu
Situacions
d’exclusió

Situacions
d’exclusió
que s’han
intensificat

Problemes
emergents

• Atur
• Atur de persones d’origen estranger
• Manca de recursos bàsics per a la subsistència
• Desnonaments
• Fragmentació social creixent
• Persones i famílies en situació irregular
• Malalties mentals
• Víctimes de maltractaments
• Gent gran que viu sola o en família, en situació
precària
• Creixement de la desocupació
• Dificultat d’inserció laboral de determinats col·lectius
• Pèrdua d’hàbits bàsics de treball
• Augment de maltractaments intrafamiliars
• Cronificació de l'exclusió social
• Desnonaments

Treball Qualitatiu
• Atenció de les necessitats bàsiques de les famílies amb
menors a càrrec i les famílies amb persones dependents.
• Fomentar estratègies i polítiques de promoció laboral, amb
itineraris d’inserció i formació específica pel treball, habilitats
i competències laborals.
• Cercar aliances amb les empreses per tal de generar
oportunitats de treball, però també de mecenatges i
patrocinis, entre altres col·laboracions.

Propostes

• Promoure espais oberts d’anàlisi i debat entre els diferents
agents socials de la ciutat.
• Buscar la complementarietat i les aliances amb el tercer
sector a l’hora de dissenyar i d’impulsar estratègies i
actuacions concretes.
• Facilitar el reciclatge permanent dels tècnics, en relació a les
noves necessitats emergents.
• Activar les comissions de treball.
• Formar i estructurar el voluntariat social.
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