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DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI:  Aquest document conté l’anàlisi dels resultats de l’enquesta 

realitzada durant el mes juliol de 2014 als ciutadans de 18 i més anys empadronats al municipi 

de Caldes de Montbui. A partir de la construcció d’indicadors quantitatius i qualitatius adaptats 

a les característiques socio-territorials del municipi, es dona compte de l’opinió (variables 

subjectives) i la situació actual (variables objectives) dels residents del municipi respecte els 

principals àmbits d’anàlisi en matèria social, demogràfica, econòmica i territorial derivats de la 

realització del Pla estratègic de Caldes de Montbui horitzó 2025. 

 

Així doncs, aquesta enquesta s’emmarca dins la fase de diagnosi del Pla estratègic de Caldes 

de Montbui horitzó 2025, i el seu objectiu és extreure dades primàries actualitzades dels àmbits 

temàtics anteriorment descrits.  

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA DE L’ENQUESTA: 
 
 

- Univers poblacional:  13.862 habitants empadronats a Caldes de Montbui de 18 i 

més anys (segons les dades del padró municipal en data 20 de juny de 2014). 

- Nivell de confiança:  95,5% on K=2 i P i Q són igual al 50% 

- Error mostral:  + - 5% 

- Mostra:  391 enquestes 

- Mostreig:  per quotes de sexe, edat i nacionalitat 

- Tècnica de recollida de dades:  enquesta telefònica. S’han combinat dues bases de 

sondeig, a saber, el llistí telefònic i el padró municipal d’habitants.  

- Durada del treball de camp:  del 7 de juliol al 6 d’agost de 2014.  

- Durada del qüestionari:  15 minuts. 

- Programari estadístic utilitzat:  SPSS 13.0. 

- Tipus d’anàlisi:  anàlisi de freqüències i de taules de contingència. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

 

1.1- PRESENTACIÓ 

 

Per analitzar la situació actual del municipi en matèria social, econòmica i territorial en el marc 

de l’elaboració del Pla estratègic de Caldes de Montbui horitzó 2025 hem considerat oportú, a 

banda d’una explotació rigorosa dels principals indicadors municipals ja existents en aquesta 

matèria i que es detallaran a l’informe d’anàlisi de dades secundàries, la realització d’una 

enquesta representativa i significativa a la població de 18 i més anys del municipi de Caldes de 

Montbui, els resultats de la qual es puguin extrapolar a la totalitat de la població (amb criteris de 

provada fiabilitat estadística).  

 

Es tracta doncs d’obtenir dades de primera mà (fiables i absolutament actuals) sobre la qualitat 

de vida de la població de Caldes i l’opinió dels ciutadans respecte els principals reptes de futur 

del municipi, així com els factors més rellevants de competitivitat social, econòmica i territorial 

fent èmfasi també en aquells aspectes que caldria millorar i potenciar.  

 

La triangulació de tècniques d’investigació social en un exercici de planificació estratègica 

d’aquestes característiques resulta fonamental. En aquest sentit, les dades produïdes de 

primera mà per aquesta enquesta, juntament amb les dades disponibles d’altres fonts 

estadístiques de caràcter secundari, ens permetran elaborar una fotografia exhaustiva de la 

realitat del municipi per posteriorment complementar-les qualitativament (discursos) i poder 

arribar a acords i consensos socials per elaborar unes propostes realistes, creatives i 

adaptades a les necessitats del municipi (mitjançant l’aplicació de tècniques de participació que 

ens permetran generar la intel·ligència col·lectiva suficient per poder innovar i ser creatius per 

afrontar els principals reptes detectats). 1. 2 

. 
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1.2- FASES I METODOLOGIA DE TREBALL UTILITZADA 

- FASES I METODOLOGIA DE TREBALL UTILITZADA  

Fase 1: Sessió de treball per tal de definir l’estr uctura i les preguntes del 

qüestionari 

 

Aquesta jornada de treball es va dur a terme amb els membres del Grup Promotor del 

Pla Estratègic,  i va servir per definir els principals àmbits dels quals es volia obtenir 

informació a través de l’enquesta, tenint especialment en compte les necessitats de 

coneixement no cobertes per les de dades estadístiques de caràcter secundari 

disponibles a nivell municipal.   

 

A partir d’aquí es va elaborar un primer esborrany de qüestionari per a l’enquesta. 

 

 

Fase 2: Pre-test del qüestionari  

 

L’esborrany del qüestionari va passar per una fase de validació interna i una prova pilot. 

A nivell intern es va distribuir la proposta de qüestionari a diferents departaments i 

àrees de l’ajuntament, cosa que va servir per matisar i ampliar alguns indicadors 

proposats. Posteriorment es van fer 5 entrevistes telefòniques de pre-test a veïns del 

poble escollits a l’atzar.  

 

Tot plegat ens va permetre corregir i perfeccionar algunes preguntes i planificar 

detalladament la metodologia exacte d’execució del treball de camp. 

 

 

Fase 3:  Elaboració de qüestionari definitiu i els àmbits temàtics de l’enquesta 

 

Així doncs, el qüestionari final  de l’enquesta (veure annex) recull tota una sèrie de 

qüestions que queden englobades en els següents blocs temàtics: 

 
o Àmbit sociodemogràfic 

 

� Les quotes poblacionals: edat, sexe i nacionalitat 

� Zona territorial de residència 

� Tipus de família i membres de la llar. 

� Algunes característiques sociodemogràfiques bàsiques de la 

població de Caldes de Montbui 
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o Àmbit territorial 

 

� Anys de residència al municipi. 

� Satisfacció sobre el lloc i l’habitatge de residència. 

� Valoració del nivell de seguretat del barri de residència  

� Valoració del nivell de seguretat del municipi. 

� Grau de satisfacció respecte alguns serveis municipals de caràcter 

territorial (transport públic, accessos, equipaments, zones verdes, 

recollida d’escombraries, conservació del patrimoni històric, etc.). 

� Opinió sobre els principals problemes del municipi. 

� Percepció sobre l’evolució del municipi en el darrer any. 

� Opinió sobre la feina que es fa des de la corporació municipal. 

 

o Àmbit relacional-ciutadania (social) 

 

� Nivell d’estudis. 

� Associacionisme (pertinença associativa). 

� Qualitat de les relacions socials que es mantenen amb l’entorn més 

proper  

� Relacions entre autòctons i immigrants d’origen estranger. 

� Situacions de risc elevat de vulnerabilitat econòmica. 

� Reacció davant possibles situacions de necessitat futures de la 

població. 

 

o Àmbit econòmic - laboral 

 

� Activitat/ocupació principal. 

� Atur: perfil i característiques dels aturats 

� L’atur a les llars de Caldes de Montbui 

� Valoració del servei municipal d’ocupació de Caldes 

� Ubicació del lloc de treball dels ocupats 

� Despeses relacionades amb l’habitatge. 

� Nivell d’ingressos individual. 

� Opinió sobre el tipus d’activitat econòmica a potenciar. 
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El qüestionari constava de 45 preguntes, la gran majoria tancades amb opcions de 

resposta predeterminades. 6 preguntes del qüestionari eren de múltiple resposta. Això 

vol dir, que cada individu entrevistat podia contestar més d’una  opció per cadascuna 

de les respostes predeterminades, ja que les diverses possibilitats de resposta 

esdevenien compatibles entre elles. 

 

 

Fase 4: Càlcul de la mostra i determinació del tipu s de mostreig probabilístic a 

realitzar 

 

La mostra (nombre de persones ha entrevistar) s’ha calculat a partir de les dades del 

padró municipal d’habitants en data 20 de juny de 2014. La fitxa tècnica és la següent: 

 

 

Un cop calculada la globalitat de la  mostra hem introduït elements de correcció 

poblacional específics del context municipal de referència de manera que hem fet un 

mostreig tenint en compte les quotes de sexe, edat i nacionalitat, per tal de garantir que 

l’estructura sociodemogràfica de població quedi perfectament reflectida en la mostra, 

segons la distribució de la població recollida en el padró municipal. 

 

Pel que fa a l’edat , les quotes s’han establert a partir dels següents intervals: 

 

- de 18 a 35 anys:  adolescència, primera i segona joventut. 

- de 36 a 64 anys:  adultesa. 

- 65 anys i més:  vellesa. 

 

Les quotes per sexe  s’han elaborat distingint els homes  de les dones . 

 

Les quotes de nacionalitat s’han elaborat distingint entre nacionals espanyols  i 

estrangers . 

                                                 
1 El marge d’error mostral pot augmentar segons la base poblacional (n) a la qual es fa referència sobretot en 
subpoblacions i en taules de contingència. 

 

• N (Univers)= 13.862  habitants empadronats al municipi de Caldes de Montbui de 

més de 17 anys. 

• n (Mostra)= 391 enquestes. 

• e (Error Mostral)= + - 5%1 

• NC (Nivell de Confiança)= 95,5%  

• Mostreig estadístic per quotes de sexe, edat i nacionalitat. 
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D’aquesta manera doncs, el nombre de persones entrevistades segons les quotes 

elaborades per la nostra mostra es distribueixen de la següent manera: 

 

 

 NACIONALS ESPANYOLS  ESTRANGERS  

CALDES DE MONTBUI  18-35 anys 36-64 anys 65 i + anys 18-35 anys 36-64 anys 65 i + anys 
HOMES 42 92 37 10 11 0 
DONES 38 101 48 5 7 0 

TOTAL 80 193 85 15 18 0 391
 

 

 

Fase 5: Treball de camp i entrada de dades  

 

Les enquestes han estat realitzades via telefònica entre el 7 de juliol i el 6 d’agost de 

2014.  

 

La durada mitjana aproximada de cada enquesta era d’uns 15 minuts. No ens hem 

trobat amb reticències destacables per part dels ciutadans a qui s’ha trucat per tal de 

realitzar l’enquesta.  

 

La base de sondeig utilitzada per fer les enquestes ha combinat el llistí telefònic i les 

dades del padró muncipal. 

 

L’entrada de dades en programari estadístic especialitzat (SPSS 13.0) va finalitzar el 

dia 11 d’agost de 2014, data a partir de la qual va començar l’explotació estadística. 
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2.- ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES I TAULES DE CONTINGÈNCIA  

 
 
Tot seguit presentem l’anàlisi de les freqüències i de taules de contingència dels resultats 

obtinguts de l’enquesta. Aquest apartat té una doble intenció; oferir una primera fotografia 

descriptiva dels percentatges obtinguts en cadascuna de les preguntes realitzades, i analitzar 

les relacions entre les diferents variables per tal d’esbrinar l’existència de possibles 

associacions entre elles, així com d’eventuals vincles causa-efecte. 

 

Així doncs, també ens plantegem analitzar si les percepcions o opinions recollides tenen alguna 

relació amb les variables estructurals considerades, a saber, el sexe, l’edat, la nacionalitat, el 

nivell d’estudis, la zona territorial de residència, etc. Volem saber si una determinada situació, 

opinió o valoració sobre qualsevol de les temàtiques preguntades manté relacions de 

dependència amb les variables estructurals esmentades. Òbviament, les variables estructurals 

són les que tindran el rol de variable independent (és a dir, la que influencia), la resta jugaran el 

rol de variable dependent (és a dir, la que es veu influenciada per una o més variables 

independents).  

 

En una anàlisi de taules de contingència doncs, es tracta de determinar si existeix relació 

(associació) entre les variables, i com és aquesta relació. De fet, aquesta regla de causa – 

efecte no posa de manifest l’existència d’una causalitat real, sinó la decisió de considerar 

simplement que una variable afecta la distribució de l’altra.  

 

La forma que hem utilitzat per conèixer l’existència o no d’associació entre dues variables 

consisteix a contrastar les freqüències observades (les que hem obtingut) amb les freqüències 

esperades o teòriques en el cas que no hi hagués associació, és a dir, si realment fossin 

independents. Això ho hem mesurat gràcies a l’anomenat test o prova d’independència del txi-

quadrat, el qual ens permet determinar l’existència global o no d’independència entre les 

variables relacionades. 

 

D’altra banda, hem cregut important també, analitzar amb més detall la naturalesa de la relació 

quan aquesta ha resultat significativa, cosa que ens ha portat a fer un anàlisi més local 

d’aquesta associació global que ens proporciona la prova de txi-quadrat. Així doncs, amb 

l’anàlisi dels anomenats residus tipificats corregits hem pogut determinar la relació entre parells 

de categories localitzats en cada una de les caselles de les taules de contingència, la 

significativitat dels mateixos, la direcció de l’associació i la seva naturalesa (aquests residus 

són significatius si són superiors a 1,9 o inferiors a –1,9). De totes maneres és important deixar 

clar que aquests residus no seran significatius quan facin referència a caselles on el valor de la 
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freqüència sigui inferior a 5, atès que tenen una massa crítica insuficient per a realitzar un 

l’anàlisi concloent en aquest sentit. 

 

Dit això, a continuació presentem doncs, a més de l’anàlisi de les freqüències dels indicadors 

que conté el qüestionari de l’enquesta, totes aquelles associacions entre variables que han 

resultat significatives, és a dir, aquelles en què els procediments estadístics explicats han 

avalat l’existència científica de relació entre les variables proposades per a cada taula de 

contingència mostrada (aquelles on la prova del test del txi-quadrat ha estat inferior a 0,05).  

 

L’estructura formal d’aquest apartat s’ha realitzat conforme als diferents àmbits temàtics i grans 

blocs considerats en el si de l’enquesta i que ja hem explicat a la fase 3 de l’apartat anterior.  

 

 

NOTA:  Totes les taules i gràfiques que conté aquest estudi són d’elaboració pròpia a partir de 

les dades recollides de l’enquesta realitzada per NEÒPOLIS a la població empadronada al a 

Caldes de Montbui de 18 i més anys, entre el 7 de juliol i el 6 d’agost de l’any 2014. 
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2.1- ÀMBIT SOCIODEMOGRÀFIC 

 

Les quotes poblacionals: sexe, edat i nacionalitat 

 

Com ja hem dit abans, la distribució mostral de l’enquesta (realitzada a les persones 

empadronades al municipi majors de 17 anys) ha respectat en tot moment l’estructura 

poblacional de Caldes de Montbui pel que fa a les variables de sexe, edat i nacionalitat , de 

manera que la distribució sociodemogràfica real de la població coincideix plenament amb la 

distribució de la mostra elaborada. Això ens permet no haver de ponderar ni introduir cap mena 

de correcció a l’hora de fer l’anàlisi dels resultats obtinguts per l’enquesta. 
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Així doncs, tenint en compte la distribució real de la població objecte d’estudi (persones de 18 i 

més anys), segons les dades del padró municipal de Caldes de Montbui en data 20 de juny de 

2014, les quals coincideixen amb la mostra de l’enquesta, destaquem que: 

 

- El 49,1% dels veïns del poble són homes, mentre que les dones representen el 

50,9%. 

 

- Les persones de 18 a 35 anys suposen el 24.3%, mentre que les de 36 a 64 

representen el 53,9%, i les majors de 65 anys tenen un pes de gairebé el 22%. 

 

- Finalment, les persones de nacionalitat estrangera de 18 i més  anys  

suposen el 8,4% del total de la població de Caldes de Montbui. Un dada 

6,7 punts percentuals inferior a la observada pel t otal de població a nivell 

de Catalunya l’any 2013 (15,1%), 5,5 punts inferior  a la registrada a nivell 

provincial (13,9%), i 1,9 punts inferior a la obser vada a nivell comarcal 

(10,2%). 

 

Pel que fa a l’origen dels estrangers destaquem el següent:  
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La distribució dels percentatges obtinguts en la mostra de l’enquesta presenten un alt grau de 

coincidència amb les dades del padró continu de l’IDESCAT en data 2013 (per tant, la 

representació estadística de les nacionalitats estrangeres, en termes generals, està garantida), 

a saber: 

 

- El 39,4% dels estrangers són d’origen africà. 

- El 27,3% dels nacionals no espanyols provenen del continent sud-americà. 

- El 21, 1% són originaris d’altres països de la UE. 

 

Una altra característica de la població estrangera té a veure amb l’edat, i és que el 98,5% dels 

immigrants estrangers tenen menys de 65 anys. 

 

Finalment, destaquem que al voltant del 82% dels estrangers que resideixen a  Caldes de 

Montbui porten entre 1 i 10 anys vivint al poble (la majoria entre 5 i 10 anys). I aquells que hi 

han residit durant més de 20 anys o tota la vida són una minoria que no supera el 6,5%. 

 
 

Zona territorial de residència 

 

Segons les dades del padró municipal d’habitants de Caldes de Montbui, el percentatge de 

població del municipi que resideix en urbanitzacions i nuclis disseminats del terme municipal 

del poble és del 20%. Una dada sensiblement menor a la obtinguda per la nostra enquesta, la 

qual és del 30,4%. Aquesta diferència de 10,4 punts percentuals es pot explicar, en gran 

mesura, a través de la variable empadronament. A saber, el percentatge de persones que viu 

en urbanitzacions i nuclis disseminats de Caldes po dria ser més elevat del que reflecteix 

el padró municipal perquè molt probablement hi ha u n nombre significatiu de persones 

que hi viuen permanentment sense estar-hi empadrona des. 
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En general, el perfil de persones que resideixen fo ra del nucli urbà de Caldes obeeix 

majoritàriament al d’una persona autòctona amb un n ivell d’estudis mitjans o alts. 

 
 

Tipus de família  

 
 
La gran majoria de calderins de 18 i més anys, a saber, el 45,8%, viuen en llars formades per 

un matrimoni/parella amb fills  (en el cas dels adults aquests viuen amb la parella i el/s fill/s, i 

en el cas dels més joves amb els pares i germans/es, si en tenen). 

 

D’altra banda, les parelles sense fills  suposen el segon percentatge més important pel que fa 

a la tipologia de famílies que existeixen al municipi, amb un 27,1%. 

 

Les persones que viuen soles  representen el 9% de la població (un percentatge a tenir molt en 

compte), mentre que les famílies monoparentals,  és a dir, aquelles formades només pel pare 

o la mare i el/s fill/s tenen un pes percentual del 9%. (persones joves que viuen amb el pare o 

la mare o homes o dones grans que viuen amb el seu fill/a) 

 



Informe de resultats de l’enquesta. Pla estratègic Caldes de Montbui. Horitzó 2025 

 

 

 

17 
 

Observem també que un 9,2% de famílies del poble estan integrades per alt res membres , 

la majoria familiars (germans, parelles amb fills i altres familiars, parella amb pares o sogres, 

tiets, etc.), però també amics/gues o companys/es. La mitjana de persones que resideix en 

aquest tipus de llars és de 4,2 persones, una xifra  significativament més alta que la 

mitjana observada pel total de llars (la qual és de  2,9), cosa que ens indica que són 

unitats familiars de caràcter més extens. 

 

De les dades extretes per aquesta variable no observem situacions anòmales que surtin de les 

tendències normals apuntades per altres estudis similars que s’han fet a nivell de país, per bé 

que no es poden establir comparacions automàtiques. La única cosa remarcable en el cas de 

Caldes de Montbui és que les formes familiars tradi cionals (llars integrades per parelles / 

matrimonis i matrimonis amb fills) són les més habi tuals.  
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D’altra banda observem que la mitjana de persones que viuen en una llar  al municipi és de 

gairebé 3  (2,9 per ser exactes). La desviació d’aquesta mitjana és només del 1,1, la qual cosa 

significa que la immensa majoria de les llars estan formades per un mínim de gairebé 2 

membres (1,8) i un màxim de 4.  

 

 

Hem constatat que la variable tipologia de la llar  manté una relació d’associació 

significativa amb l’edat . En aquest sentit cal destacar que: 

 

- El percentatge de persones de 65 i més anys que viu en soles és del 20% , 

a saber, 11 punts superior a la mitjana.  

 

- El 46,1% de les persones de 65 anys i més anys que viuen amb la seva 

parella  (sense fills) és en canvi, una proporció significativament més elevada 

del que podríem esperar en una situació de no dependència entre aquestes 

dues variables, i es situa 20 punts per sobre de la mitjana.  

 
 

Per tant, destaca el fet que el 67,1% de la gent gran (65 i més anys) viu sola o am b 

la seva parella,  una situació pròpia d’un col·lectiu d’una certa edat on els fills ja s’han 

independitzat i es comença a notar la progressiva desaparició de les respectives 

parelles. Per bé que cal remarcar que poc més del 10% d’aquestes persone s viuen 

amb els seus fills. Aquest tipus de solidaritat fam iliar disminueix el percentatge 

del col·lectiu que viu sol.  

 

- Les persones de 18 a 35 anys que viuen amb els pare s representen el 

31,6% del col·lectiu, un percentatge 23,6 punts percentuals superior a la 

mitjana. La qual cosa apunta a que el fet emancipador continua sent una 

qüestió complicada sobretot per als més joves, i el resultat és l’allargament de 

la convivència en el nucli familiar de referència.  

- De la mateixa manera, el percentatge de joves que viuen sols és només del  

3,2%, mentre que la mitjana global és del 9% , i és que si l’emancipació, tal i 

com hem comentat, pot esdevenir quelcom complicat de dur a terme sobretot 

pels més joves, el fet d’emancipar-se en solitari resulta una fita encara més 

difícil.  

- Finalment, pel que fa a les persones de la franja 36 a 64 anys s’observa que 

la gran majoria, a saber, el 53,1%  viuen amb la se va parella i fills , un 
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percentatge 15,5 punts superior a la mitjana. Estem davant d’un col·lectiu 

totalment emancipat la gran majoria dels quals (76,3%) viu en parella . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Una altra de les variables que manté relacions d’associació estadísticament significatives  amb 

la tipologia de la llar és la nacionalitat . En aquest sentit destaquem que:  

 

- Els estrangers que viuen en famílies formades per amics o companys  

sense relació familiar, la parella i els fills junt ament amb altres familiars 

i/o sense parella amb però altres familiars  representen un percentatge 

molt elevat, a saber, el 42,4%, una dada més de 33 punts percentuals 

superior a la mitjana. 

 

Això ens indica que els estrangers, en comparació amb els autòctons, viuen en 

llars molt heterogènies, a saber: familiars amb graus de parentiu més llunyans, 

membres sense parentiu familiar i unitats familiars més nombroses i de caràcter menys 

clàssic. 

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: TIPOLOGIA DE LA LLAR I EDAT

3 15 17 35

3,2% 7,1% 20,0% 9,0%

-2,3 -1,4 4,0

17 49 40 106

17,9% 23,2% 47,1% 27,1%

-2,3 -1,9 4,7

23 112 12 147

24,2% 53,1% 14,1% 37,6%

-3,1 6,8 -5,1

30 2 0 32

31,6% ,9% ,0% 8,2%

9,6 -5,7 -3,1

11 15 9 35

11,6% 7,1% 10,6% 9,0%

1,0 -1,4 ,6
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11,6% 8,5% 8,2% 9,2%
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100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
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Adjusted Residual

Count
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% within Edat

Adjusted Residual
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Adjusted Residual
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% within Edat

Sol/a

Amb la parella

Amb la parella i fills

Amb els pares
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Altres

Amb qui viu?

Total

18-35 anys 36-64 anys 65 i més anys

Edat

Total
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Finalment, cal destacar que el nombre mitjà de persones que resideixen en una llar 

formada per persones estrangeres és de 3,5,  mentre que la mateixa dada per a una 

llar composada per autòctons (nacionals espanyols) és de 2,8. Això pot ser degut a 

múltiples factors, per bé que els més plausibles poden ser:  

 

- Que els estrangers tinguin un major nombre de fills que els nacionals (pautes 

de reproducció sensiblement distintes ) 

- Que les llars heterogènies  que anteriorment hem observat que es donaven 

amb més freqüència en el cas dels estrangers estiguin formades per un 

nombre de persones superior al que s’esperaria en a ltres formes de llars 

de caràcter més “tradicional ”, tal i com hem analitzat anteriorment. 

 

 
 
 
 
També existeix una relació d’associació significativa entre el tipus de llar i el gènere i la zona 

territorial de residència,  d’aquestes correlacions destacarem sobretot el següent:  

 

- El percentatge de dones (12,6%) que viuen soles gai rebé duplica al dels 

homes (5,2%).   

- El 12,2% de les persones que viuen soles resideixen  al nucli urbà de 

Caldes de Montbui (una dada més de 10 punts percentuals superior al 

percentatge de persones que resideixen en urbanitzacions i que viuen soles).  

TAULA DE CONTINGÈNCIA: TIPOLOGIA DE LA LLAR I NACIO NALITAT

33 2 35
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Així doncs podem concloure que la majoria de les pe rsones de 65 i més anys que viuen 

soles són dones que viuen al nucli urbà de Caldes.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: TIPOLOGOA DE LA LLAR I GÉNER E
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Amb qui viu?

Total
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: TIPOLOGIA DE LA LLAR I ZONA TERRITORIAL DE  RESIDÈNCIA
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Algunes característiques sociodemogràfiques bàsique s de la població de Caldes 

de Montbui 

 

L’objectiu d’aquest apartat és comparar alguns indicadors bàsics de la població de Caldes de 

Montbui amb altres àmbits territorials. 

 

Els indicadors que analitzarem tot seguit són els següents: índex de joventut  (població de 15 a 

29 anys respecte el total de la població), índex de vellesa  (població de 65 i més anys respecte 

el total de la població), índex d’infància  (població de 0 a 14 anys respete el total de la 

població), índex d’envelliment  (persones de 65 i més anys respecte a la població de 14 i 

menys anys), i índex de sobreenvelliment  (persones de 85 i més anys respecte a les 

persones de 65 i més anys). 

 

Els àmbits de comparació territorial escollits són: la Garriga, la comarca del Vallès oriental, la 

província de Barcelona i Catalunya. 

 

Les dades s’han extret del padró continu de l’IDESCAT per l’any 2013  i es presenten a la 

següent taula: 

 

INDICADORS 
 

 
Caldes de 
Montbui 

 

La Garriga Vallès 
oriental 

Demarcació 
de 

Barcelona 
Catalunya 

 
Índex de joventut 
 

 
15% 

 
15,2% 

 
15,4% 

 
15,1% 

 
15,3% 

 
Índex de vellesa 
 

 
16% 

 
15,1% 

 
14,5% 

 
17,5% 

 
17,8% 

 
Índex d’infància 
 

 
16,8% 

 
17,8% 

 
17,7% 

 
15,5% 

 
15,7% 

 
Índex d’envelliment 
 

 
94,8% 

 
85% 

 

 
81,6% 

 
112,3% 

 
113,1% 

 
Índex de sobre envelliment 
 

 
15,5% 

 
16,4% 

 
13,3% 

 
15,3% 

 
15,2% 

 

L’índex de joventut de Caldes de Montbui es situa en el 15%, una dada pràcticament idèntica a 

la observada per la resta d’àmbits territorials de comparació. 

 

Pel que fa a l’índex de vellesa aquest es situa al municipi en el 16%, una proporció molt similar 

a la registrada per la resta de territoris que són objecte de comparació. 
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L’índex d’infància registrat a Caldes de Montbui arriba gairebé al 17%, una dada molt similar a 

la resta d’àmbits de comparació territorials. Les diferències observades són d’un punt 

percentual com a màxim, és a dir, insignificants. 

 

Podem observar diferències de major calat quan ens referim a l’índ ex d’envelliment. Tot i 

que aquesta dada és a Caldes de Montbui (94,8%) for ça més elevada que la registrada a 

nivell comarcal (81,6%) i per al municipi de la Gar riga (85%), si la comparem amb la 

registrada a nivell provincial (112,3%) o a nivell Català (113,1%) observem que està 

significativament per sota.  

 

Finalment, tampoc observem diferències significatives pel que fa a l’índex de sobre envelliment 

registrat a Caldes de Montbui (15,5%) i l’observat per la resta de territoris municipals i 

supramunicipals de comparació.  
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RESUM I: Àmbit sociodemogràfic (1)  
 

Les persones de nacionalitat estrangera de 18 i més anys  suposen el 8,4% del total de la població  

de Caldes de Montbui. Un dada 6,7 punts percentuals inferior a la observada pel total de població a nivell 

de Catalunya l’any 2013 (15,1%), 5,5 punts inferior a la registrada a nivell provincial (13,9%), i 1,9 punts 

inferior a la observada a nivell comarcal (10,2%). 

 

El 98,5% dels immigrants estrangers que resideixen a Caldes tenen menys de 65 anys. 

 

Un 82% dels estrangers que resideixen a Caldes de Montbui porten entre 1 i 10 anys vivint al poble (la 

majoria entre 5 i 10 anys). 

 

El percentatge de persones que viu en urbanitzacion s a de Caldes podria ser més elevat del que 

reflecteix el padró municipal  (20%). Molt probablement hi ha un nombre significatiu de persones que hi 

viuen permanentment sense estar-hi empadronades. La xifra real estaria rondaria el 30% 

 

La mitjana de persones que viuen en una llar al mun icipi és de gairebé 3 (2,9 per ser exactes).  La 

desviació d’aquesta mitjana és només del 1,1, la qual cosa significa que la immensa majoria de les llars 

estan formades per un mínim de gairebé 2 membres (1,8) i un màxim de 4. 

 

El 9,2% de famílies del poble s’engloben dins la ca tegoria “altres formes familiars” (llars formades 

per germans, parelles amb fills i altres familiars, parella amb pares o sogres, tiets, persones sense 

parentiu familiar etc.). La mitjana de persones que resideix en aquest tipus de llars és de 4,2 persones, 

una xifra significativament més alta que la mitjana observada pel total de llars (la qual és de 2,9), cosa 

que ens indica que són unitats familiars de caràcter més extens. 

 

El percentatge de persones de 65 i més anys que viu en soles és del 20%.  La majoria de les 

persones de 65 i més anys que viuen soles són dones que viuen al nucli urbà de Caldes. 

 

Cal remarcar que poc més del 10% de les persones de 65 i més anys del municipi viuen amb 

els seus fills. Aquest tipus de solidaritat familiar fa que el percentatge del col·lectiu que viu sol 

no vagi més enllà del 20%.  

 

Les persones de 18 a 35 anys que viuen amb els pares representen el 31,6% del col·lectiu, un 

percentatge 23,6 punts percentuals superior a la mitjana. 

 

El percentatge de joves de 18 a 35 anys que viuen sols és només del 3,2%, mentre que la 

mitjana global és del 9% 
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RESUM I: Àmbit sociodemogràfic (2)  
 

Els estrangers que viuen en llars formades per amics o companys sense relació familiar, la parella i els 

fills juntament amb altres familiars i/o sense parella amb però altres familiars  (allò que hem anomentar la 

categoria “altres”) representen un percentatge molt elevat, a saber, el 42,4%, una dada més de 33 punts 

percentuals superior a la mitjana. Aquestes dades ens indiquen que els estrangers, en comparació 

amb els autòctons, viuen en llars molt heterogènies , a saber: familiars amb graus de parentiu més 

llunyans, membres sense parentiu familiar i unitats familiars més nombroses i de caràcter menys clàssic. 

 

El nombre mitjà de persones que resideixen en una l lar formada per persones estrangeres és de 

3,5, mentre que la mateixa dada per a una llar composada per autòctons (nacionals espanyols) és de 

2,8. 

 

L’índex d’envelliment de Caldes de Montbui es situa en el 94,8% (de cada 100 persones de 0 a 14 anys 

n’hi ha gairebé 95 que tenen 65 o més anys), una dada més elevada que la registrada a nivell comarcal 

(81,6%) i per al municipi de la Garriga (85%), però significativament inferior a la registrada a nivell 

provincial (112,3%) o a nivell Català (113,1%)  

. 
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2.2- ÀMBIT TERRITORIAL  

 
Anys de residència al poble 

 

 

Pel que fa als anys de residència al poble destaquem que: 

 

- El 35,5% hi ha viscut tota la vida . 

- El 6,6% de la població fa menys  de 5 anys que hi viu. 

- El 12% fa entre 5 i 10 anys  que hi viu. 

- El 9,2% fa entre 11 i 15 anys que hi viu. 

- El 9,7% hi porta residint entre 16 i 20 anys 

- I el 26,8% dels residents al municipi fa més de 20 anys  que hi viuen. 

 

 

 

Així doncs, la immensa majoria de les persones resi dents a Caldes de Montbui, a saber 

el 90,2%,  fa més de 10 anys que resideixen al pobl e, mentre que el 18,7% fa 10 anys o 

menys que hi viu (dels quals el 35,6% fa menys de 5 anys, i el 64,4% entre 5 i 10 anys).  
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Aquestes dades ens indiquen que la gran majoria dels ciutadans coneixen perfectament  el 

poble ja que fa temps que hi viuen. Això afavoreix (que no vol dir que pressuposi) 

l’existència de relacions socials sòlides entre la comunitat  i per tant, la cohesió social i la 

solidaritat comunitària entre veïns, sobretot entre els no estrangers, ja que són els que més 

temps fa que hi resideixen, tal i com explicarem seguidament. 

 

 

 

 

I és que si creuem aquesta variable, anys de residència al poble , amb la nacionalitat 

observem que manté relacions d’associació significa tives.  En aquest sentit, destaquem 

que: 

 

 

- No hi ha cap persona de nacionalitat estrangera que  hagi viscut tota la 

vida al poble . De la mateixa manera, només 2 dels estrangers entrevistats fa 

més de 20 anys que viuen al poble. Això succeeix en molt bona part perquè el 

gran gruix de la immigració estrangera es va produir a partir de l’any 2000 fins 

el 2008.  Per tant, ens trobem que el 81,8% dels estrangers  majors de 17 

anys empadronats a Caldes fa menys de 11 anys que h i resideixen. 

 

- Pel que fa als nacionals espanyols  observem que la majoria, el 38,8%, 

porten tota la vida residint al poble, i el 28,8% m és de 20 anys. Destaquem 

doncs que el 67,6% dels autòctons fa més de 20 anys que resideix en a 

Caldes de Montbui. Dit d’una altra manera, només el 12,9% de les persones 

no estrangeres porten 10 anys o menys residint al municipi. 
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La variable edat  també manté relacions d’associació significativa a mb els anys de 

residència al poble.  Observem que: 

 

- La majoria de les persones joves (18 a 35 anys), a saber, el 31,5%, fa 10 

anys o menys que viuen a Caldes de Montbui en una p roporció 12,9 punts 

percentuals superior a la mitjana observada.  Això té un parell d’explicacions 

força plausibles. En primer lloc cal destacar que el gran gruix de persones de 

nacionalitat estrangera estan dins d’aquesta franja d’edat (ja que el 43% 

d’aquest col·lectiu té entre 18 i 35 anys). I en segon lloc, la part alta d’aquesta 

franja, (sobretot aquells que tenen més de 25 anys) són adults que comencen 

a iniciar el procés d’emancipació, la qual cosa implica, en força casos, un canvi 

de residència. 

- En la banda contraria ens trobem que gairebé el 90%  de les persones de 

65 i més anys porten més de 20 anys residint al mun icipi.  

TAULA DE CONTINGÈNCIA: ANYS DE RESIDÈNCIA AL MUNIIC PI I NACIONALITAT
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Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual
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Total

Espanyola Estrangera

Nacionalitat

Total



Informe de resultats de l’enquesta. Pla estratègic Caldes de Montbui. Horitzó 2025 

 

 

 

29 
 

 
Finalment, la zona residència de residència (nucli urbà o urbanitzacions) també mante 

una relació significativa d’associació els anys de residència al poble.  Tant és així que: 

 

- Gairebé el 44% dels ciutadans de Caldes que porten residint al municipi 

tota la vida viuen al nucli urbà, una dada 8,3 punts percentuals superior a la 

mitjana observada. 

- Mentre que el 46,3% dels residents a les urbanitzac ions fa menys de 16 

anys que viu a Caldes.  

 
 
Per tant, i resumint, podem dir que el perfil de persones que fa més temps que resideix en al 

municipi respon a les següents característiques: pe rsones de 65 i més anys, nacionals 

espanyols i/o ciutadans que resideixen al nucli urb à del municipi. 

 

Per contra, els ciutadans del poble que fa menys temps que hi resideixen tenen en comú 

totes o alguna d’aquestes característiques: persone s estrangeres, persones que 

resideixen en urbanitzacions i/o persones joves d’e ntre 18 a 35 anys.  

TAULA DE CONTINGÈNCIA: ANYS DE RESIDÈNCIA AL MUNICI PI I EDAT

44 63 32 139

46,3% 29,9% 37,6% 35,5%

2,5 -2,5 ,5

12 13 1 26

12,6% 6,2% 1,2% 6,6%

2,7 -,4 -2,3

18 26 3 47

18,9% 12,3% 3,5% 12,0%

2,4 ,2 -2,7

10 23 3 36

10,5% 10,9% 3,5% 9,2%

,5 1,3 -2,0

8 28 2 38

8,4% 13,3% 2,4% 9,7%

-,5 2,6 -2,6

3 58 44 105

3,2% 27,5% 51,8% 26,9%

-6,0 ,3 5,9

95 211 85 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual
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Adjusted Residual
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Adjusted Residual
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Adjusted Residual

Count
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Hi ha viscut tota la vida

Menys de 5 anys

Entre 5 i 10 anys

Entre 11 i 15 anys
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Més de 20 anys

Quin any
va venir a
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poble?

Total
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Satisfacció sobre el lloc i l’habitatge de residènc ia  

 

Davant la pregunta: “si pogués triar, on li agradaria viure” els ciutadans de Caldes de Montbui 

han respost el següent: 

 

- El 75,4% diuen que al mateix habitatge  on resideixen. 

- El 8,2% assegura que es quedaria al mateix barri però canviaria 

d’habitatge.  

- Un 8,4% diu que aniria a viure a un altre municipi  de Catalunya (4,9%), de la 

resta de l’estat espanyol (1,5%) o de l’estranger (2%) 

- Un 6,6% preferiria viure en un altre zona/barri del poble. 

- Només un 1,3% assegura que tant li és i que no te preferències   

 
Així doncs observem que la immensa majoria de calderins (83,6%)  tornarien a triar el 

mateix municipi on resideixen actualment  si poguessin escollir (i d’aquests, el 84% tornarien 

a triar el mateix habitatge, un 9% tornaria a triar el mateix barri però canviaria d’habitatge, i 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: ANYS DE RESIDÈNCIA AL MUNICI PI I ZONA TERRITORIAL DE
RESIDÈNCIA

119 20 139

43,8% 16,8% 35,5%

5,1 -5,1

9 17 26

3,3% 14,3% 6,6%

-4,0 4,0

28 19 47

10,3% 16,0% 12,0%

-1,6 1,6

17 19 36

6,3% 16,0% 9,2%

-3,1 3,1

25 13 38

9,2% 10,9% 9,7%

-,5 ,5

74 31 105

27,2% 26,1% 26,9%

,2 -,2
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100,0% 100,0% 100,0%
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Count
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Hi ha viscut tota la vida
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només un 7% preferiria viure en una altra zona del poble ). Per tant, únicament el 8,4% dels 

enquestats triaria un altre municipi distint a Caldes si poguessin tornar a escollir (d’aquests el 

58% voldria viure en un altre municipi de Catalunya, el 18% escolliria un municipi de la resta de 

l’estat espanyol, mentre que 24% marxaria a viure a l’estranger) 

 

Això demostra  un alt grau de satisfacció respecte a l’habitatge i el lloc de residència. És a dir, 

la immensa majoria dels calderins estan molt satisf ets de les condicions residencials 

que els hi ofereix el municipi.  
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Per tal d’explicar amb més profunditat els resultats obtinguts per aquesta pregunta en l’anàlisi 

de freqüències que acaben de presentar hem fet alguns creuaments amb les variables 

estructurals de l’enquesta, els resultats obtinguts ens posen de manifest l’existència d’una 

associació significativa des del punt de vista esta dístic entre aquesta pregunta i l’edat, el 

territori i la nacionalitat , que comentem a continuació. 

 

Pel que fa a l’edat  observem que: 

 

- Destaca el fet que les persones joves d’entre 18 a 35 anys, si poguess in 

triar, escollirien un altre municipi per viure-hi e n unes proporcions 

(14,7%) significativament més elevades que la mitja na observada (8,4%).  

 

Les possibles raons que expliquen aquest fet segurament tenen a veure, en part, 

amb l’emancipació i les expectatives de millora. Així doncs és possible que part 

d’aquesta població tingui el desig d’emancipar-se, la qual cosa pot suposar, en 

algunes ocasions, un canvi pel que fa al municipi de residència (caldria veure fins a 

quin punt els joves de Caldes poden accedir als habitatges del poble, és a dir quina 

oferta de lloguer i de propietat hi ha, a quins preus, etc.). D’altra banda també és 

plausible que alguns d’aquests joves no vegin oportunitats laborals ni al poble, ni a 

les rodalies, cosa que la decisió de marxar del municipi aniria estretament lligada a 

raons laborals. Finalment també és possible que per alguns d’aquests joves, les 

expectatives d’emancipació passin per anar a viure a un altre municipi amb unes 

dinàmiques distintes de les de Caldes de Montbui. 

 

- Pel que fa a les persones grans, aquelles de 65 i més anys, la tendè ncia és 

la inversa de la que acabem de comentar.  Així doncs, el 91,8% d’aquestes 

persones asseguren que si poguessin triar escolliri en el mateix habitatge 

i la mateixa zona.  En aquest sentit, el fet que la majoria d’aquestes persones 

portin molts anys vivint al mateix veïnat incrementa el sentiment de pertinença 

a una comunitat de la qual es senten integrats. Les relacions d’ajuda, 

solidaritat, coneixences mútues i xarxa social consolidada desemboquen en 

una major identificació amb el poble i el barri, que es tradueix en qualitat de 

vida i seguretat.  
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 Pel que fa al territori  de residència observem que:  
 
 

- Son les persones residents al nucli urbà les qui pr eferirien canviar d’ 

habitatge (per bé que no canviarien de zona/barri d e residència)  en uns 

percentatges més elevats que els observats en el ca s dels ciutadans 

residents a les urbanitzacions i els nuclis dissemi nats del municipi. Els 

residents al nucli urbà que es quedarien al mateix barri però canviarien 

d’habitatge representen el 10,7% una dada 8,2 punts percentuals per sobre de 

la observada en el cas de les persones que viuen en urbanitzacions.  

- En canvi, un 10,1% dels residents a les urbanitzaci ons asseguren que els 

hi agradaria viure en una altre zona del municipi (una dada 5 punts 

percentuals més elevada que la registrada en el cas dels residents al nucli 

urbà). 

 

 

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: SATISFACCIÓ SOBRE EL LLOC I L'HABITATGE DE RESIDÈNCIA I EDAT

58 159 78 295

61,1% 75,4% 91,8% 75,4%

-3,7 ,0 4,0

17 12 3 32

17,9% 5,7% 3,5% 8,2%

4,0 -2,0 -1,8
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-,6 2,4 -2,3
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En resum, s’observa una tendència que ens indica que, per bé que la satisfacció 

amb l’habitatge i la zona de residència és molt ele vada en general, hi ha un 

percentatge de gent força més elevat del que es pod ria esperar que, tot i viure al 

nucli urbà i estar content amb el barri de residènc ia li agradaria canviar 

d’habitatge  (és possible que hi hagi força habitatges vells). Mentre que en el cas de la 

gent que viu en urbanitzacions s’observa una tendèn cia lleugerament més 

elevada de l’esperada a voler canviar de zona de re sidència però no d’habitatge  

(segurament per qüestions relacionades amb l’aïllament o el manteniment de 

determinades urbanitzacions).  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACCIÓ SOBRE EL LLOC I L'HABITATGE DE RESIDÀNC IA I ZONA TERRITORIAL DE
RESIDÈNCIA

197 98 295
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-2,1 2,1

29 3 32

10,7% 2,5% 8,2%
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Pel que fa a la nacionalitat :  
 
 

- Un percentatge significatiu de persones de nacional itat no espanyola 

(18,2%) voldria canviar d’habitatge dins la zona/ba rri on viuen. Això podria 

ser degut a la tipologia d’habitatges en els quals resideixen. Mentre que la 

gran majoria d’autòctons (76,5%) continuarien resid int en el mateix 

habitatge i en la mateixa zona del municipi malgrat  poguessin triar viure 

en un lloc o habitatge distint. 

 

Per tant són els nacionals estrangers els més desco ntents amb l’habitatge que 

tenen. 

 

 
 

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: SATISFACCIÓ SOBRE EL LLOC I L'HABITATGE DE RESIDÈNCIA I
NACIONALITAT
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Percepció del nivell de seguretat als barris de Cal des de Montbui 

 

Dins de d’aquest apartat, on estem donant compte dels indicadors que fan referència a l’eix 

territorial, una de les variables que contenia l’enquesta tenia com a objectiu captar la percepció 

de seguretat dels ciutadans. Per fer-ho es preguntava als enquestats que valoressin el nivell de 

seguretat del seu barri primer, i del poble desprès, en una escala del 0 al 10 (sent 0 = no hi ha 

gens de seguretat i 10 = hi ja molta seguretat). 

 

De les dades obtingudes d’aquest indicador per barris destaca el següent: 

 

- El nivell mitjà de seguretat als barris segons la p ercepció dels calderins 

és del 7,39  en una escala del 0 al 10.  

 

- La nota mínima que ha rebut aquesta puntuació sobre la percepció de 

seguretat ha estat de 0 i la màxima de 10. 

 
- La desviació típica, és a dir, la mitjana de les de sviacions de tots els que 

han puntuat respecte la mitjana aritmètica és del +  - 1,9, cosa que ens 

indica que les variacions de les diferents puntuacions realitzades respecte la 

mitjana (el 7,19) és significativa, i això implica certa dispersió  entre els 

ciutadans a l’hora de puntuar el nivell de seguretat del seu barri.  El gruix 

de les puntuacions oscil·la entre el 5,4 i el 9,3 . Aquesta dada ens dóna 

indicis que hi pot haver una relació d’associació significativa entre aquest 

indicador i alguna de les variables estructurals de l’enquesta, la qual cosa 

comprovarem tot seguit. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Per poder creuar aquest indicador de percepció de seguretat al barri ens cal reconvertir la 

variable actual, que és de caràcter quantitatiu, amb una variable qualitativa. És per això que 

etiquetarem les puntuacions inferiors a 5 en la categoria “Insegur”, el 5 el reconvertirem en la 

categoria “Ni segur ni insegur”, i els valors que van del 6 al 10 els convertirem en la categoria 

“Segur”. 

Descriptive Statistics

391 0 10 7,39 1,937

391

Nivell de seguretat
al seu barri

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Els resultats d’aquesta recodificació es mostren en el següent gràfic: 

 

 

 

 

De tots els creuaments fets amb aquesta nova variable que hem recodificat han resultat ser 

significatius els realitzats amb les variables: zona territorial de residència, percepció de 

conflicte entre autòctons i immigrants i relació am b els veïns de l’entorn més proper.  

 
 
 
Respecte a la zona territorial de residència  observem que:  

 

 

- Es rellevant que les persones que viuen en urbanitz acions i nuclis 

disseminats del terme municipal de Caldes de Montbu i facin una 

valoració força més negativa de la seguretat pel qu e fa a la seva zona més 

immediata de residència, que no pas aquells que viu en dins el nucli urbà .  

Tant és així que el 26,9% dels no residents al nucli afirmen que el seu “barri de 

residència” no és segur (és a dir, ni insegur ni segur o directament insegur), 
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mentre que el mateix percentatge pel que fa als calderins que sí que resideixen 

al nucli urbà és només del 10,6%. 

 

Així doncs, les persones que viuen en urbanitzacion s o nuclis disseminats de 

Caldes tenen una percepció d’inseguretat força més elevada, que la dels seus 

conciutadans residents al nucli urbà.  Una possible explicació tindria a veure amb la 

presència policial, la qual es més fàcil de percebre dins el nucli que no pas a les afores. 

 

 
 
 
 

Respecte a  l’opinió dels enquestats sobre l’existència o no de  conflicte entre autòctons i 

immigrants estrangers :  

 

- És curiós que entre les persones que pensen que realment existeix  a 

Caldes de Montbui un conflicte entre autòctons i im migrants, el 

percentatge sobre la sensació d’inseguretat de l’en torn més immediat 

(insegur o ni segur ni insegur) sigui del 26,1%, un a xifra gairebé 11 punts 

percentuals superior a la mitjana observada, mentre que el percentatge 

d’inseguretat (insegur o ni segur ni insegur) registrat entre aquells que no 

creuen que hi hagi cap situació de conflicte sigui només del 12,2%. 

 

Aquesta dada, la qual ens mostra que la sensació de seguretat de l’entorn més 

immediat de residència té a veure també amb la creença o no de l’existència d’un 

conflicte entre autòctons i immigrants al poble, ens indica dues coses. En primer lloc 

que la sensació de seguretat és quelcom subjectiu en bona part, i que depèn de les 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: NIVELL DE SEGURETAT DEL BARR I I ZONA TERRITORIAL DE RESIDÈNCIA
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vivències i creences de cada persona. I en segon lloc que una part significativa de la 

població  assenyala, de manera directa o indirecta,  a la immigració estrangera, 

com una font d’inseguretat ciutadana. 

 

 
 
 
Finalment respecte a  la relació amb els veïns de l’entorn més proper des taquem que:   

 

- En els casos on les persones enquestades asseguren tenir una relació més 

aviat dolenta o molt dolenta amb els seus veïns, la percepció d’inseguretat 

respecte a l’entorn més proper creix significativament. Tant és així que el 

39,1% dels ciutadans de Caldes que asseguren tenir una relació d’aquestes 

característiques amb els seus veïns, creuen també que no estan del tot segurs 

al barri (insegurs o ni segurs ni insegurs). 

 

Queda demostrat doncs que a Caldes de Montbui, la p ercepció de seguretat 

també depèn de la qualitat de les relacions amb els  veïns. A pitjors relacions 

veïnals més inseguretat i al revés.  

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: NIVELL DE SEGURETAT DEL BARR I I OPINIÓ SOBRE SI A CALDES DE MONBUI
EXISTEIX UNA SITUACIÓ DE CONFLICTE ENTRE AUTÒCTONS I IMMIGRANTS
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Per tant, per augmentar la seguretat dels ciutadans en el seu entorn més immediat el més 

efectiu és: fer polítiques de mediació de conflictes comunitari s/veïnals (entre veïns amb 

males relacions), realitzar polítiques actives de t rencament d’estereotips entre els 

autòctons (respecte a la imatge estereotipada que a ssocia la immigració amb 

inseguretat), dur a terme polítiques actives de pro moció del civisme entre els 

immigrants, i incrementar la presència policial als  nuclis disseminats i urbanitzacions del 

poble (o trobar la forma de ser-hi més presents). 

 

El perfil de les persones que consideren que el seu  barri no és un lloc ni segur ni insegur 

o que manifesten directament que és un indret inseg ur respon a una o diverses de les 

característiques següents: persones que viuen en ur banitzacions o nuclis disseminats, 

persones que consideren que a Caldes hi ha una situ ació de conflicte entre autòctons i 

persones immigrants d’origen estranger, i/o persone s que tenen una relació dolenta o 

molt dolenta amb els seus veïns.  

 
Percepció del nivell de seguretat al poble de Calde s de Montbui 

 

Aquest és un indicador molt semblant a l’anterior, la única diferència és que en aquest cas la 

valoració sobre el nivell de seguretat es fa tenint en compte l’àmbit territorial del poble en 

general i no pas només la del barri o zona més immediata de residència.  

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: NIVELL DE SEGURETAT DEL BARR I I RELACIÓ AMB ELS VEÏNS

186 117 13 1 13 330

86,5% 86,7% 65,0% 33,3% 72,2% 84,4%

1,3 ,9 -2,5 -2,4 -1,5

19 10 4 1 2 36

8,8% 7,4% 20,0% 33,3% 11,1% 9,2%

-,3 -,9 1,7 1,5 ,3

10 8 3 1 3 25

4,7% 5,9% 15,0% 33,3% 16,7% 6,4%

-1,6 -,3 1,6 1,9 1,8

215 135 20 3 18 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Com definiria la
relació que vosté té amb
els seus veïns/veïnat?

Adjusted Residual

Count

% within Com definiria la
relació que vosté té amb
els seus veïns/veïnat?

Adjusted Residual

Count

% within Com definiria la
relació que vosté té amb
els seus veïns/veïnat?

Adjusted Residual

Count

% within Com definiria la
relació que vosté té amb
els seus veïns/veïnat?

Segur

Ni segur ni insegur

Insegur

Nivell de seguretat
al seu barri

Total

Molt bona
Més aviat

bona
Més aviat
dolenta Molt dolenta

No hi tinc
cap relació

Com definiria la relació que vosté té amb els seus veïns/veïnat?

Total
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Es tractava de valorar d’una escala del 0 al 10 el nivell de seguretat del municipi en general i 

els resultats són els següents: 

 

- La puntuació mitjana obtinguda ha estat d’un 7,41  una puntuació 0,02 

dècimes superior a la mitjana del nivell de seguretat obtinguda per barris. 

- La puntuació mínima atorgada ha estat d’un 0 i la màxima d’un 10. 

- La desviació típica és de + - 1,6,  cosa que denota poca dispersió en el 

global de les puntuacions observades, i un consens relatiu ampli sobre la 

nota mitjana  que finalment se li acaba atorgant al nivell de seguretat de la 

ciutat. D’aquesta manera el gruix de les puntuacions oscil·la entre el 5,8 i el  

9. 

 
 
La desviació típica obtinguda no ens dóna indicis d e relacions d’associació entre aquest 

indicador i altres variables de caràcter estructura l. De totes maneres hem recodificat 

aquesta variable i l’hem transformat en una variable qualitativa amb els mateixos criteris que 

els establerts en l’apartat anterior. El següent gràfic ens mostra els resultats obtinguts 

d’aquesta recodificació:  

Descriptive Statistics

385 0 10 7,41 1,616

385

Nivell de seguretat de
Caldes de Montbui

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Grau de satisfacció respecte alguns serveis municip als de caràcter 

territorial 

 

 
El qüestionari de l’enquesta contenia 11 preguntes relatives a diversos serveis municipals de 

caràcter territorial on es demanava als enquestats que en fessin una valoració. Els serveis 

sobre els quals es preguntava eren: el transport públic interurbà, el transport públic urbà, els 

accessos al nucli de Caldes, els accessos a les urbanitzacions, la cobertura i qualitat dels 

serveis sanitaris, la capacitat d’atracció turística de Caldes, la neteja de carrers i espais públics, 

l’estat de conservació del patrimoni històric i del casc antic, l’oferta comercial del poble, el 

servei de recollida d’escombraries i l’estat de les zones verdes del municipi.  

 

A continuació presentem gràficament els resultats per cadascuna de les variables descrites: 

 

1.- El grau de satisfacció respecte el funcionament  del transport públic interurbà 

 

Segons les dades obtingudes el 59,4% dels enquestats es mostren satisfets o mol t 

satisfets amb aquest servei,  un 17,6% no es posiciona i assegura que aquest es un servei 

que no els satisfà ni els insatisfà, mentre que un 23% es mostra insatisfet o molt insatisfet 

amb el funcionament actual del transport públic int erurbà de Caldes de Montbui. 

 

Destaca el fet que el 17,5% dels calderins no conte sti aquesta pregunta.  Això es deu al 

desconeixement del servei degut fonamentalment a la seva poca o nul·la utilització 
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Els tests estadístics de correlació elaborats per aquesta variable ens indiquen el següent: 

 

 

- El 30,1% dels joves de 15 a 35, i el 29% dels adults d’entre 36 a 65 anys anys 

diuen estar insatisfets o molt insatisfets amb aquest servei en unes proporcions 

significativament més elevades que la mitjana observada (entre 7 i 6 punts 

percentuals respectivament).  

- D’altra banda, el 32,3% de les persones de Caldes que tenen un nivell alt 

d’estudis (universitaris o superior) també es mostren insatisfetes o molt 

insatisfetes amb el funcionament del transport públic interurbà, una dada 

gairebé 10 punts més elevada que la mitjana observada. 

- Finalment, el 32,5% de les persones que treballen i estudien valoren aquest 

servei de manera negativa en unes proporcions significativament més altres 

que la mitjana.  

 

Per tant, podem concloure que els ciutadans de Cald es de Montbui que fan una pitjor 

valoració del funcionament del transport públic int erurbà del municipi tenen menys de 65 

anys, un nivell alt d’estudis i actualment treballe n o estudien.  

 
 
 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: GRAU DE SATISFACCIÓ RESPECTE  EL FUNCIONAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ I E DAT

7 17 12 36

8,4% 10,2% 16,2% 11,1%

-,9 -,5 1,6

33 72 51 156

39,8% 43,4% 68,9% 48,3%

-1,8 -1,8 4,0

18 29 10 57

21,7% 17,5% 13,5% 17,6%

1,1 -,1 -1,1

17 37 1 55

20,5% 22,3% 1,4% 17,0%

1,0 2,6 -4,1

8 11 0 19

9,6% 6,6% ,0% 5,9%

1,7 ,6 -2,4

83 166 74 323

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Molt satisfet

Satisfet

Ni satisfet ni insatisfet

Insatisfet

Molt insatisfet

Quin és el seu grau de
satistacció respecte el
funcionament del
transport públic
interurbà?

Total

18-35 anys 36-64 anys 65 i més anys

Edat

Total
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: GRAU DE SATISFACCIÓ RESPECTE  EL FUNCIONAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ I
ACTIVITAT PRINCIPAL DE LA POBLACIÓ

11 19 6 36

7,3% 15,3% 12,5% 11,1%

-2,1 1,9 ,3

64 74 18 156

42,4% 59,7% 37,5% 48,3%

-2,0 3,2 -1,6

27 18 12 57

17,9% 14,5% 25,0% 17,6%

,1 -1,2 1,4

34 10 11 55

22,5% 8,1% 22,9% 17,0%

2,5 -3,4 1,2

15 3 1 19

9,9% 2,4% 2,1% 5,9%

2,9 -2,1 -1,2

151 124 48 323

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Molt satisfet

Satisfet

Ni satisfet ni insatisfet

Insatisfet

Molt insatisfet

Quin és el seu grau de
satistacció respecte el
funcionament del
transport públic
interurbà?

Total

Ocupats
(treballen/
estudien i
treballen)

Inactius
(estudiants,

jubilats,
tasques llar,
invalidesa)

Desocupats
(aturats)

Població ocupada, inactiva i aturada

Total

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: GRAU DE SATISFACCIÓ RESPECTE  EL FUNCIONAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ I N IVELL
D'ESTUDIS

4 18 13 1 36

12,5% 18,6% 10,3% 1,5% 11,1%

,3 2,8 -,4 -2,9

24 47 57 28 156

75,0% 48,5% 45,2% 41,2% 48,3%

3,2 ,0 -,9 -1,3

3 18 19 17 57

9,4% 18,6% 15,1% 25,0% 17,6%

-1,3 ,3 -1,0 1,8

1 11 27 16 55

3,1% 11,3% 21,4% 23,5% 17,0%

-2,2 -1,8 1,7 1,6

0 3 10 6 19

,0% 3,1% 7,9% 8,8% 5,9%

-1,5 -1,4 1,3 1,2

32 97 126 68 323

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Molt satisfet

Satisfet

Ni satisfet ni insatisfet

Insatisfet

Molt insatisfet

Quin és el seu grau de
satistacció respecte el
funcionament del
transport públic
interurbà?

Total

Sense
estudis Baixos Mitjans Alts

Quin és el seu nivell màxim d'estudis assolit?

Total
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2.- El grau de satisfacció respecte el funcionament  del transport públic urbà 

 
En primer lloc cal destacar que el 35% dels enquestats no va contestar aquesta pregunt a 

degut al desconeixement sobre el funcionament del servei. 

 

Els percentatges de satisfacció expressats pels ciutadans que van respondre la pregunta es 

detallen en el següent gràfic i ens indiquen que la majoria de calderins, a saber, el 56% es 

mostren satisfets o molt satisfets amb el funcionam ent del servei de transport públic 

urbà, mentre que aquells que mostren la seva insati sfacció (és a dir que estan insatisfets 

o molt insatisfets amb el servei) no arriben al 18% . Destaca el gran nombre de ciutadans 

(26,3%) que qualifica aquest servei de regular (és a dir que no es mostren ni satisfets ni 

insatisfets amb el mateix). 
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Els creuaments estadístics realitzats ens mostren l’existència d’una associació de correlació 

significativa des del punt de vista estadístic entr e aquesta variable, la zona territorial de 

residència i l’activitat de la població.  Les principals conclusions són aquestes:  

 

- Gairebé el 30% dels ciutadans de Caldes que viuen en urbanitzacions o nuclis 

disseminats, és a dir, els principals usuaris del servei asseguren estar 

insatisfets o molt insatisfets amb el funcionament del transport públic urbà del 

municipi (una dada 11,2 punts percentuals superior a la mitjana). 

- El 25,2% dels calderins que treballen o estudien també expressen un grau 

significativament més elevat d’insatisfacció pel que fa al funcionament d’aquest 

servei que el registrat pel global de la població (la diferència en aquest cas és 

de 7,5 punts percentuals). 

 

En resum, les persones més insatisfetes amb el func ionament del servei de transport 

públic urbà de Caldes són, amb diferència, les pers ones que viuen en urbanitzacions o 

nuclis disseminats, les persones actives que trebal len, i els inactius que estudien.  

 

 
 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: GRAU DE SATISFACCIÓ RESPECTE  EL FUNCIONAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC
URBÀ I ZONA TERRITORIAL DE RESIDÈNCIA

20 13 33

12,7% 13,4% 12,9%

-,2 ,2

73 37 110

46,2% 38,1% 43,1%

1,3 -1,3

48 19 67

30,4% 19,6% 26,3%

1,9 -1,9

12 16 28

7,6% 16,5% 11,0%

-2,2 2,2

5 12 17

3,2% 12,4% 6,7%

-2,9 2,9

158 97 255

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Molt satisfet

Satisfet

Ni satisfet ni insatisfet

Insatisfet

Molt insatisfet

Quin és el seu grau de
satistacció respecte el
funcionament del
transport públic urbà?

Total

Nucli urbà
Urbanitza
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A quina zona del poble
viu?

Total



Informe de resultats de l’enquesta. Pla estratègic Caldes de Montbui. Horitzó 2025 

 

 

 

47 
 

 

 
 
 
 
 

3.- El grau de satisfacció respecte els accessos de l nucli urbà de Caldes 
 
 

Aquesta és una pregunta que contesta pràcticament el 100% dels enquestats, i les valoracions 

són les següents: gairebé el 69% dels calderins es mostra satisfet o molt sat isfet amb els 

accessos del nucli urbà de Caldes, mentre que només  el 13,6% expressa la seva 

insatisfacció respecte a aquesta qüestió.  El 17,6% restant assegura que no està ni satisfet 

ni insatisfet amb aquesta qüestió. 

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: GRAU DE SATISFACCIÓ RESPECTE  EL FUNCIONAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ I ACTIVI TAT
PRINCIPAL DE LA POBLACIÓ

11 18 4 33

9,2% 18,2% 10,8% 12,9%

-1,6 2,0 -,4

45 50 15 110

37,8% 50,5% 40,5% 43,1%

-1,6 1,9 -,3

33 21 13 67

27,7% 21,2% 35,1% 26,3%

,5 -1,5 1,3

17 8 3 28

14,3% 8,1% 8,1% 11,0%

1,6 -1,2 -,6

13 2 2 17

10,9% 2,0% 5,4% 6,7%

2,5 -2,4 -,3

119 99 37 255

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Molt satisfet

Satisfet

Ni satisfet ni insatisfet

Insatisfet

Molt insatisfet

Quin és el seu grau de
satistacció respecte el
funcionament del
transport públic urbà?

Total

Ocupats
(treballen/
estudien i
treballen)
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(estudiants,

jubilats,
tasques llar,
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Desocupats
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Total
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No he trobat, després de realitzar els tests estadístics pertinents, cap relació d’associació 

significativa entre aquesta variable i la resta d’indicadors estructurals de l’enquesta.  

 

 
4.- El grau de satisfacció respecte els accessos a les urbanitzacions 

 
El percentatge de no resposta d’aquesta pregunta arriba fins el 16%. Els resultats de les 

valoracions dels entrevistats que s’han posicionat sobre aquest ítem són els següents: una 

mica més del 60% dels ciutadans de Caldes diuen est ar satisfets o molt satisfets 

respecte els accessos a les urbanitzacions del muni cipi. En canvi, un 20,4% dels 

calderins expressen la seva insatisfacció (insatisfets o molt insatisfets) respecte a aquesta 

qüestió. I un 19,1% podríem interpretar que qualifiquen aquests accessos  de “regulars” 
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La única relació d’associació significativa que hem trobat creuant les diferents variables 

estructurals de l’enquesta amb aquest indicador de satisfacció ha estat la següent: 

 

 
- El 32,4% dels ciutadans de Caldes que no resideixen al nucli urbà del poble 

manifesten estar insatisfets o molt insatisfets amb aquesta qüestió, una dada 

significativament més elevada que la mitjana observada, a saber, gairebé 12 

punts percentuals  

 
 
Per tant podem concloure que els ciutadans de Calde s que resideixen en alguna 

urbanització fan una valoració significativament mé s negativa sobre la qüestió dels 

accessos a les urbanitzacions que la resta de la po blació.  
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5.- El grau de satisfacció respecte la cobertura i la qualitat dels serveis i equipaments 

sanitaris del municipi 

 
 
Aquesta és una pregunta que contesta el 98% dels enquestats. Les respostes obtingudes ens 

indiquen que la majoria de la població, a saber, gairebé el 55% està satisfeta o molt satisfeta 

amb serveis sanitaris del municipi (cobertura i qua litat), per bé que un significatiu 29% 

dels enquestats fa una valoració negativa o molt ne gativa respecte a aquesta qüestió .    

 
 
 
 
 
 
 
 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: GRAU DE SATISFACCIÓ RESPECTE  ELS ACCESSOS A LES URBANITZACIONS I
ZONA TERRITORIAL DE RESIDÈNCIA

12 16 28

5,7% 13,7% 8,5%

-2,5 2,5

123 47 170

58,0% 40,2% 51,7%

3,1 -3,1

47 16 63

22,2% 13,7% 19,1%

1,9 -1,9

23 21 44

10,8% 17,9% 13,4%

-1,8 1,8

7 17 24

3,3% 14,5% 7,3%

-3,7 3,7
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100,0% 100,0% 100,0%

Count
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zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count
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zona del poble viu?
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Count
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Count
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zona del poble viu?
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Count
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zona del poble viu?
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Count
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Insatisfet
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Total
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Urbanitza
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A quina zona del poble
viu?

Total
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El grau de satisfacció respecte a la cobertura i la qualitat dels serveis sanitaris de Caldes és 

una variable que manté relacions significatives d’associació amb l’edat. Tant és així que el 

39,1% dels joves de 18 a 35 anys expressen la seva insatisfacció (insatisfets o molt insatisfets) 

respecte al funcionament d’aquest servei (una dada més de 10 punts percentuals superior a la 

mitjana). En canvi, són les persones de 65 i més anys les que, amb diferència valoren molt 

satisfactòriament (satisfetes o molt satisfetes) la cobertura i la qualitat dels serveis sanitaris del 

municipi, així ho expressa el 70,3% del col·lectiu, una dada 15.5 punts percentuals superior a la 

mitjana observada. 

 

En resum, són les persones joves de 18 a 35 anys le s qui expressen de forma 

significativa una major insatisfacció pel que fa a la cobertura i la qualitat dels serveis 

sanitaris del municipi, tot el contrari del que suc ceeix amb el col·lectiu de 65 i més anys, 

el qual es mostra molt més satisfet amb el funciona ment d’aquests serveis que no pas la 

mitjana global de la població.  
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6.- El grau de satisfacció respecte la capacitat d’ atracció turística de Caldes 

 
El percentatge de respostes a aquesta pregunta és del 95%. I la distribució de les respostes 

ens mostra que majoritàriament (62%) els calderins estan satisfets  o molt satisfets de la 

capacitat d’atracció turística del municipi. Només un 16,6% mostra la seva insatisfacció 

en aquest aspecte , mentre que un significatiu 21,4% dels enquestats no es posiciona i 

assegura no estar ni satisfet ni insatisfet al respecte (podríem interpretar aquesta opció de 

resposta com un regular).  

TAULA DE CONTINGÈNCIA: GRAU DE SATISFACCIÓ RESPECTE  A LA COBERTURA I LA QUALITAT DELS SERVEIS SANITARI S I EDAT
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,6 -,1 -,6

28 45 10 83
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Count
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Després de realitzar els tests de taules de contingència no hem trobat cap associació 

significativa des del punt de vista estadístic entre aquest indicador de satisfacció i la resta de 

variables estructurals de l’enquesta.  

 
 

7.- El grau de satisfacció respecte la neteja de ca rrers i espais públics 

 

 

El percentatge de resposta d’aquesta pregunta és del 96% i les dades de les respostes ens 

indiquen que de manera molt majoritària (així ho ex pressa el 72,2% dels enquestats) els 

calderins estan satisfets o molt satisfets en relac ió als serveis de neteja de carrers i 

espais públics del municipi.  Només el 14% diu estar insatisfet o molt insatisfet amb aquesta 

qüestió, mentre que el 13,5% de la població no es manifesta de manera clara al respecte 
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Aquesta variable manté relacions d’associació significativa amb l’edat,  de tal manera que són 

els joves de 15 a 36 anys els qui mostren un grau de satisfacció, respecte la neteja dels carrers 

i el manteniment dels espais públics, significativament més elevat (85,3%) que la mitjana global 

de la població (72,2%). En canvi, aproximadament un 17,5% de la població de 36 i més anys 

assegura estar insatisfeta o molt insatisfeta amb aquesta qüestió, un percentatge 4 punts 

percentuals superior a la mitjana.  

 

 
 

 

8.- El grau de satisfacció respecte l’estat de cons ervació del patrimoni històric i del casc 

antic 

 
El percentatge de respostes d’aquest pregunta és del 100%. Els resultats de les respostes ens 

mostren que una majoria aclaparadora de ciutadans (86,8%) estan  satisfets o molt 

satisfets amb l’estat de conservació del patrimoni històric i del casc antic de Caldes.  

Només un 4,1% dels enquestats expressa la seva insatisfacció respecte a aquesta qüestió.  

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: GRAU DE SATISFACCIÓ RESPECTE  A LA NETEJA DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICI PI I
EDAT
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No hem trobat cap associació significativa entre aquest indicador de satisfacció i la resta de 

variables estructurals de l‘enquesta després de realitzar els tests estadístics pertinents.  

 
 

9.- El grau de satisfacció respecte l’oferta comerc ial de Caldes 

 

 
El percentatge de respostes d’aquesta pregunta és del 100%. I els resultats ens mostren que el 

67,2% dels calderins estan satisfets o molt satisfe ts amb l’oferta comercial que existeix a 

Caldes. Un significatiu 21,3% la qualifica de “regu lar” (no es mostren ni satisfets ni 

insatisfets), mentre que poc més d’un 10% dels enqu estats diu estar insatisfet o molt 

insatisfet amb aquesta qüestió.  
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Aquest indicador de satisfacció manté una relació significativa d’associació des del punt de 

vista estadístic amb la variable edat , de tal manera que gairebé el 14% dels joves de 18 a 35 

anys es mostren insatisfets o molt insatisfets amb l’oferta comercial del municipi, una dada 4 

punts percentuals superior a la mitjana, mentre que els més satisfets amb el comerç local són 

les persones de 65 i més anys, ja que el 73,5% del col·lectiu diu estar satisfet o molt satisfet 

amb aquesta oferta, un percentatge 6,3 punts superior a la mitjana observada pel total de la 

població.  

 
En resum, mentre que la valoració sobre l’oferta co mercial del municipi per part dels 

joves de 18 a 35 anys és més negativa que el percen tatge global obtingut a nivell de 

poble, en el cas de les persones de 65 i més anys l a tendència és a la inversa, a saber 

tendeixen a valorar-la més positivament.  
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10.- El grau de satisfacció respecte el servei de r ecollida d’escombraries  

 
Aquesta és una pregunta que han contestat el 100% dels enquestats. Respecte a les respostes 

observem que més del 80% dels calderins estan satisfets o mol sa tisfets amb el servei de 

recollida d’escombraries del municipi. El percentat ge d’insatisfacció no arriba al 10%,  

mentre que els que qualifiquen el servei de regular (ni satisfets ni insatisfets) amb prou feines 

assoleixen  el 10%. 

 
 
 
 
 
 
 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: GRAU DE SATISDACCIÓ RESPECTE  L'OFERTA COMERCIAL DEL MUNICIPI I EDAT
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El grau de satisfacció respecte el servei de recollida d’escombraries de Caldes està 

directament relacionat amb la zona territorial de residència  tal i com ens indiquen els tests 

estadístics realitzats. A saber , mentre que el percentatge d’insatisfacció d’aquest servei 

observat pel total de la població és del 9,3%, en el cas de les persones que viuen fora del nucli 

urbà la proporció augmenta fins al 16,2% (una dada gairebé 7 punts percentuals superior als 

resultats obtinguts pel total de la població). 

 

Queda clar doncs que les persones que viuen en urba nitzacions o nuclis disseminats 

mostren un grau d’insatisfacció respecte el servei de recollida d’escombraries de Caldes 

significativament superior a la mitjana registrada pel total de la població. 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: GRAU DE SATISFACCIÓ RESPECTE  EL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I
ZONA TERRITORIAL DE RESIDÈNCIA
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11.- El grau de satisfacció respecte l’estat de les  zones verdes del poble 

 

El 100% dels enquestats ha contestat aquesta pregunta, i les respostes obtingudes ens 

indiquen que el 72,6% dels enquestats es mostren satisfets o molt s atisfets respecte 

l’estat de les zones verdes del poble. Els insatisf ets no arriben al 12%,  mentre que els que 

qualifiquen de regular aquesta qüestió (ni satisfets ni insatisfets) representen el 16,1%. 

 

 

Aquesta és una variable que no manté cap tipus d’associació significativa amb la resta 

d’indicadors estructurals de l’enquesta. 

 

 

Els principals problemes de Caldes de Montbui segon s els ciutadans de municipi 

 

El qüestionari de l’enquesta incorporava una pregunta oberta (sense respostes 

predeterminades) on es preguntava als ciutadans de Caldes de Montbui quins eren, segons la 

seva opinió, els tres principals problemes, inconvenients o punts febles del poble.  

 

Aquesta pregunta de múltiple resposta va ser contestada pel 92% dels entrevistats, i les 

respostes obtingudes es presenten agrupades en grans calaixos en la següent taula:  
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Quins són, segons la seva opinió, els principals 

problemes de Caldes de Montbui? 
 

Freqüència % de casos 

 

Manca d’oportunitats laborals, declivi del sector 

industrial, manca de polítiques actives d’ocupació, 

capacitat de creació de llocs de treball i de lluita efectiva 

contra l’atur. Manca de polítiques d’incentiu per 

emprenedors 

114 31,5% 

 

L’estat i el manteniment de la via pública (carrers estrets, 

excrements de gosses, enllumenat, asfaltat, paviments i 

voreres en mal estat, barreres arquitectòniques, façanes 

d’edificis deteriorades, manteniment deficient de les 

urbanitzacions, etc.) 

109 30,5% 

 

Inadequació de la freqüència, els horaris i el preu del 

transport públic en general, així com deficiència de les 

comunicacions i els accessos al municipi 

90 25% 

 

Els serveis sanitaris del municipi (manca d’especialistes, 

horaris i inexistència del servei d’urgències) 

84 23% 

 

Manca d’activitats socials i culturals en general i 

d’activitats d’oci i lleure en particular (sobretot pels joves 

del poble) 

 

58 

 

15% 

 

Moltes deficiències pel que fa a la circulació i el transit 

rodat (dificultats per circular en cotxe), excés de camions 

circulant pel centre del poble i manca d’aparcaments 

 

 

55 

 

14% 

 

Massificació, provisionalitat de les infraestructures 

educatives del municipi i manca de serveis educatius 

(barracons, manca de recursos humans, inexistència 

d’un IES, etc.) 

37 9% 

 

Manca de seguretat, excés d’incivisme, actitud de la 

policia, excés de soroll i crits a les nits 

 

30 

 

8% 

 

Manca de serveis comercials en general 

 

 

27 

 

6,5% 
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Segons les dades obtingudes observem que hi ha un empat tècnic pel que fa a la primera 

posició del rànquing de les principals problemàtiqu es del municipi, i és que una mica 

més del 30% dels enquestats afirmen que el principa l problema de Caldes de Montbui és 

d’una banda, la manca de feina, i de l’altra l’esta t i el manteniment de la via pública.  

Respecte a la manca de feina es destaca el declivi del sector industrial, la manca d’oportunitats 

laborals al municipi i l’entorn més immediat, així com la necessitat de posar en marxa polítiques 

actives d’ocupació, promoure l’esperit emprenedor, i donar facilitats als futurs empresaris que 

es vulguin establir al municipi. Mentre que pel que fa a l’estat i el manteniment de la via pública 

es posa de manifest el deficient manteniment de les urbanitzacions, les dificultats que comporta 

– per als vianants - l’estretor i el paviment de les voreres, l’estat de l’asfalt dels carreres en 

algunes zones, els excrements de gossos, l’enllumenat i l’estat d’algunes façanes dels edificis.  

 

En tercer lloc, i a poc més de 5,5 punts percentual s de diferència de les problemàtiques 

que acabem de descriure ens trobem amb la qüestió d el transport públic (poca 

freqüència, inadequació dels horaris, preus elevats , etc.), i la deficiència de les 

comunicacions i els accessos al municipi.  El 25% dels calderins consideren que aquest és 

el principal problema de Caldes. 

 

En la quarta posició, amb un 23% i a molt poca dist ància de la tercera problemàtica (la 

diferència és de tan sols 2 punts percentuals) els ciutadans de Caldes de Montbui es 

queixen de la inexistència del servei d’urgències d el CAP , així com de la limitació horària i 

la manca d’especialistes.  

 

Ja a més distància (entre 8 i 9 punts percentuals) ens trobem amb el cinquè i sisè 

principals problemes del municipi, d’una banda, la manca d’activitats socials i culturals 

en general, i d’oci i lleure en particular  (sobretot per la gent jove) amb un pes percentual del 

15%. I de l’altre , amb una proporció del 14%, amb les dificultats dels vehicles per circular 

 

Impostos molt alts i preus i productes comercials cars en 

general 

 

22 

 

6% 

 

El turisme no es potenciar prou 
20 5,5% 

 

No s’inverteix prou en polítiques socials de lluita contra 

l’exclusió (preventives i assistencials) 

19 5,5% 

 

Cal millorar els serveis d’informació i comunicació de 

l’ajuntament i realitzar més processos participatius  

17 5% 
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pel municipi  (manca d’aparcaments, excés de camions circulant pel  centre de la vila , 

etc.). 

 

La resta de problemàtiques no arriben al 10% i estan explicades i especificades a la taula que 

es presenta al principi de l’apartat.   

 

 

Percepció sobre l’evolució del municipi en el darre r any 

 

A banda dels principals problemes de Caldes, un altre dels indicadors que es va considerar 

oportú de preguntar feia referència a la opinió dels calderins respecte a l’evolució del municipi. 

La pregunta que formulàvem als enquestats era la següent: “en el darrer any, com creu que ha 

evolucionat, en general, la situació de Caldes de Montbui?”. Els resultats dels percentatges 

obtinguts es mostren en el següent gràfic: 
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En primer lloc, és important destacar, que la majoria dels ciutadans de Caldes, a saber, el 

63,6% afirmen que la situació del poble en el darre r any ha millorat (54,8%) o ha millorat 

molt (8,8%). Només un 3,6% dels enquestats pensen q ue Caldes ha empitjorat , per bé que 

no hi ha ningú que cregui que el poble ha empitjorat molt en el darrer any. De totes maneres, 

un significatiu 32,8% de la població pensa que Cald es no ha anat ni a millor ni a pitjor en 

el darrer any,  és a dir, que l’evolució del poble s’ha mantingut igual. De totes maneres, és 

enormement rellevant que el 96,4% dels calderins afirmin que en el darrer an y el poble no 

ha anat a pitjor.  

 

 

 

Després de realitzar les anàlisi de taules de contingència  hem descobert que aquesta 

variable manté relacions significatives de correlació amb les vari ables: zona territorial de 

residència, anys de residència al poble i pertinenç a associativa. A continuació en 

destaquem els aspectes més rellevants: 

 
 

- El percentatge de calderins que viuen en alguna urbanització del municipi i 

consideren que el poble s’ha mantingut igual en el darrer any és del 40,5%, 

una proporció gairebé 8 punts percentuals més elevada que la mitjana 

registrada pel total de la població.  

- Aproximadament el 45% dels enquestats que porta menys de 20 anys residint 

al municipi opina que la situació de Caldes de Montbui no ha millorat ni 

empitjorat en el darrer any, una dada 12,2 punts percentuals més elevada que 

la mitjana. 

- El 71,1% de les persones del municipi que formen part d’alguna entitat o 

associació pensen que la situació del Caldes en el darrer any ha millorat, una 

dada 7,5 punts percentuals superior a la mitjana. 

 

En resum, els enquestats que opinen que la situació del munic ipi no ha millorat ni 

empitjorat en el darrer any (és a dir que s’ha mant ingut igual) són persones que viuen 

fora del nucli urbà de Caldes i/o que porten menys de 20 anys residint al municipi. En 

canvi, els més optimistes, és a dir, els ciutadans que creuen que el poble ha evolucionat 

en positiu respecte el darrer any són aquells que f ormen part d’alguna entitat o 

associació del poble.   
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: OPINIÓ SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL MUNICIPI EN EL DARRER ANY I ZONA
TERRITORIAL DE RESIDÈNCIA
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: OPINIÓ SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL MUNICIPI EN EL DARRER ANY I ANYS DE RESIDÈNCIA AL M UNICIPI
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Opinió sobre la feina que es fa des de la corporaci ó municipal 

 

Finalment, dins d’aquest àmbit d’anàlisi, preguntàvem als calderins quina nota li posarien a la 

feina que s’està fent des de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per millorar el poble i les 

condicions de vida dels seus habitants en una escala del 0 al 10, sent 0 la pitjor nota i 10 la 

millor. Els resultats obtinguts es presenten en la següent taula:  

 

 
 
 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: OPINIÓ SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL MUNICIPI EN EL DARRER ANY I PERTINENÇA
ASSOCIATIVA

14 20 34

12,3% 7,3% 8,8%

1,6 -1,6

67 145 212

58,8% 53,1% 54,8%

1,0 -1,0

27 100 127

23,7% 36,6% 32,8%

-2,5 2,5

6 8 14

5,3% 2,9% 3,6%

1,1 -1,1

114 273 387

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Adjusted Residual

Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Adjusted Residual

Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Adjusted Residual

Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Adjusted Residual

Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Ha millorat molt

Ha millorat

S'ha mantingut igual

Ha empitjorat

En el darrer any, com
creu que ha evolucionat,
en general, la situació
del municipi

Total

Sí No

Forma part d'alguna
entitat o associació del

poble

Total

Descriptive Statistics

384 0 10 6,96 1,755

384

Quina nota li posaria a
la feina que s'està fent
des de l'ajuntament
per millorar el poble i
les condicions de vida
dels ciutadans

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Aquesta és una pregunta que responen el 98,2% dels enquestats. La nota mínima atorgada a 

estat 0 i la màxima 10. La nota mitjana obtinguda es situa gairebé en el 7, i la desviació 

típica és del 1,7, cosa que ens indica que la dispersió de les respostes no és, des del punt de 

vista estadístic, significativament elevada.. Això vol dir que el gruix total del respostes es 

mouen entre el 5,21 i el 8,71, a saber, entre l’aprovat i el notable alt/excel·lent.  

 

 

Per poder creuar aquest indicador sobre l’opinió dels enquestats sobre la feina que s’està fent 

des de l’ajuntament per millorar les condicions de vida dels ciutadans ens cal reconvertir la 

variable actual, que és de caràcter quantitatiu, amb una variable qualitativa. És per això que 

etiquetarem les puntuacions inferiors a 5 en la categoria “suspès”, el 5 el reconvertirem en la 

categoria “aprovat just”, i els valors que van del 6 al 10 els convertirem en la categoria “bé, 

notable o excel·lent”. 

 

Els resultats d’aquesta recodificació es mostren en el següent gràfic: 
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Els resultats obtinguts per aquesta variable són contundents, a saber, només un 5,8% dels 

ciutadans de Caldes de Montbui suspenen la feina qu e s’està fent des de l’ajuntament 

per millorar el poble i les condicions de vida dels  calderins. Un 11,3% posa un aprovat 

just a aquesta gestió, mentre que la immensa majori a de ciutadans (82,9%) puntua 

aquesta feina amb un bé, un notable o un excel·lent . 

 

 

 

Una vegada fets els tests de taules de contingència hem observat que aquesta variable sobre 

la feina que s’està fent des de l’ajuntament manté relacions significatives d’associació amb: el 

nivell de seguretat del poble i del barri de residè ncia, el fet de patir problemes econòmics 

que impedeixen fer front a les despeses bàsiques me nsuals, la percepció sobre si a 

Caldes existeix una situació de conflicte entre aut òctons i immigrants, la opinió sobre 

com el municipi ha evolucionat durant el darrer any , la relació amb els veïns i la relació 

amb els amics del poble.   

 

Fent un anàlisi general de totes les correlacions observades podem afirmar que els ciutadans 

de Caldes que suspenen la feina que s’està fent des  de l’ajuntament per millorar el poble 

i les condicions de vida dels calderins compleixen alguna o totes de les següents 

característiques: problemes econòmics que impedeixe n fer front a les despeses 

bàsiques mensuals, i una relació dolenta o molt dol enta amb els amics del poble. 

 

Mentre que els ciutadans de Caldes que posen un aprovat just a la feina que s’està fent des 

de l’ajuntament per millorar el poble i les condici ons de vida dels calderins compleixen 

alguna o totes de les següents característiques: op inen que el nivell de seguretat de 

Caldes en general i dels barris en particular és, e n una escala del 0 al 10 (sent 0 

totalment insegur i 10 totalment segur) un 5 o meny s, creuen que existeix al poble una 

situació de conflicte entre autòctons i immigrants,  opinen que durant el darrer any la 

situació de Caldes de Montbui no ha millorat (ha em pitjorat o s’ha mantingut igual), i 

tenen unes relacions dolentes o molt dolentes amb e ls seus veïns.  
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: NOTA A LA FEINA QUE S'ESTÀ F ENT DES DE L'AJUNTAMENT PER MILLORAR EL POBLE I LES
CONDICIONS DE VIDA DELS CIUTADANS I PERCEPCIÓ SOBRE  EL NIVELL DE SEGURETAT DEL MUNICIPI

18 3 1 22

5,3% 11,5% 9,1% 5,9%

-1,3 1,3 ,5

33 6 4 43

9,8% 23,1% 36,4% 11,5%

-3,1 1,9 2,6

287 17 6 310

84,9% 65,4% 54,5% 82,7%

3,5 -2,4 -2,5

338 26 11 375

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nivell de
seguretat de
Caldes de Montbui

Adjusted Residual

Count

% within Nivell de
seguretat de
Caldes de Montbui

Adjusted Residual

Count

% within Nivell de
seguretat de
Caldes de Montbui

Adjusted Residual

Count

% within Nivell de
seguretat de
Caldes de Montbui

Suspens

Aprovat just

Bé, notable o excel·lent

Quina nota li posaria a
la feina que s'està fent
des de l'ajuntament
per millorar el poble i
les condicions de vida
dels ciutadans

Total

Segur
Ni segur ni

insegur Insegur

Nivell de seguretat de Caldes de
Montbui

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: NOTA A LA FEINA QUE S'ESTÀ F ENT DES DE L'AJUNTAMENT PER MILLORAR EL POBLE I LES
CONDICIONS DE VIDA DELS CIUTADANS I PERCEPCIÓ SOBRE  EL NIVELL DE SEGURETAT DEL BARRI DE RESIDÈNCIA

15 4 3 22

4,7% 11,1% 12,5% 5,8%

-2,1 1,4 1,5

29 7 7 43

9,1% 19,4% 29,2% 11,3%

-3,2 1,6 2,9

276 25 14 315

86,3% 69,4% 58,3% 82,9%

4,0 -2,3 -3,3

320 36 24 380

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nivell de
seguretat al seu barri

Adjusted Residual

Count

% within Nivell de
seguretat al seu barri

Adjusted Residual

Count

% within Nivell de
seguretat al seu barri

Adjusted Residual

Count

% within Nivell de
seguretat al seu barri

Suspens

Aprovat just

Bé, notable o excel·lent

Quina nota li posaria a
la feina que s'està fent
des de l'ajuntament
per millorar el poble i
les condicions de vida
dels ciutadans

Total

Segur
Ni segur ni

insegur Insegur

Nivell de seguretat al seu barri

Total
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: NOTA A LA FEINA QUE S'ESTÀ F ENT DES DE L'AJUNTAMENT PER MILLORAR EL POBLE I
LES CONDICIONS DE VIDA DELS CIUTADANS I PROBLEMES E CONÒMICS PER FER FRONT A LES DESPESES

BÀSIQUES MENSUALS

5 17 22

16,1% 4,9% 5,8%

2,6 -2,6

1 42 43

3,2% 12,0% 11,3%

-1,5 1,5

25 290 315

80,6% 83,1% 82,9%

-,3 ,3

31 349 380

100,0% 100,0% 100,0%

Count

Adjusted Residual

Count

Adjusted Residual

Count

Adjusted Residual

Count

Suspens

Aprovat just

Bé, notable o excel·lent

Quina nota li posaria a
la feina que s'està fent
des de l'ajuntament
per millorar el poble i
les condicions de vida
dels ciutadans

Total

Sí No

Actualment a la seva
llar hi ha problemes

econòmics que
impedeixen fer front a

les despeses de la
hipoteca/lloguer, pagar

els rebuts d'aigua,
gas, calefacció,

electricitat, comunitat o
comprar aliments?

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: NOTA A LA FEINA QUE S'ESTÀ F ENT DES DE L'AJUNTAMENT PER MILLORAR EL POBLE
I LES CONDICIONS DE VIDA DELS CIUTADANS I OPINIÓ SE GONS SI A CALDES EXISTEIX UNA SITUACIÓ DE

CONFLICTE ENTRE AUTÒCTONS I IMMIGRANTS D'ORIGEN EST RANGER

7 15 22

7,9% 5,2% 5,8%

,9 -,9

19 22 41

21,3% 7,6% 10,9%

3,6 -3,6

63 251 314

70,8% 87,2% 83,3%

-3,6 3,6

89 288 377

100,0% 100,0% 100,0%

Count

Adjusted Residual

Count

Adjusted Residual

Count

Adjusted Residual

Count

Suspens

Aprovat just

Bé, notable o excel·lent

Quina nota li posaria a
la feina que s'està fent
des de l'ajuntament
per millorar el poble i
les condicions de vida
dels ciutadans

Total

Sí No

Segons la seva opinió,
creu que existeix una
situació de conflicte a

Caldes entre els
autòctons i les

persones immigrants
d'origen estranger?

Total
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: NOTA A LA FEINA QUE S'ESTÀ F ENT DES DE L'AJUNTAMENT PER MILLORAR EL POBLE I LES  CONDICIONS DE VIDA DELS
CIUTADANS I OPINIÓ SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL MUNICIPI EN  EL DARRER ANY

0 5 15 2 22

,0% 2,4% 12,5% 16,7% 5,9%

-1,5 -3,3 3,8 1,6

0 20 21 2 43

,0% 9,5% 17,5% 16,7% 11,4%

-2,2 -1,3 2,5 ,6

33 186 84 8 311

100,0% 88,2% 70,0% 66,7% 82,7%

2,7 3,2 -4,5 -1,5

33 211 120 12 376

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within En el darrer
any, com creu que ha
evolucionat, en general,
la situació del municipi

Adjusted Residual

Count

% within En el darrer
any, com creu que ha
evolucionat, en general,
la situació del municipi

Adjusted Residual

Count

% within En el darrer
any, com creu que ha
evolucionat, en general,
la situació del municipi

Adjusted Residual

Count

% within En el darrer
any, com creu que ha
evolucionat, en general,
la situació del municipi

Suspens

Aprovat just

Bé, notable o excel·lent

Quina nota li posaria a
la feina que s'està fent
des de l'ajuntament
per millorar el poble i
les condicions de vida
dels ciutadans

Total

Ha millorat
molt Ha millorat

S'ha
mantingut

igual Ha empitjorat

En el darrer any, com creu que ha evolucionat, en
general, la situació del municipi

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: NOTA A LA FEINA QUE S'ESTÀ F ENT DES DE L'AJUNTAMENT PER MILLORAR EL POBLE I LES  CONDICIONS
DE VIDA DELS CIUTADANS I RELACIONS AMB ELS VEÏNS

19 3 0 22

5,6% 13,6% ,0% 5,8%

-,5 1,6 -1,0

35 6 2 43

10,3% 27,3% 11,8% 11,3%

-1,9 2,4 ,1

287 13 15 315

84,2% 59,1% 88,2% 82,9%

1,9 -3,1 ,6

341 22 17 380

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Com definiria la
relació que vosté té amb
els seus veïns/veïnat?

Adjusted Residual

Count

% within Com definiria la
relació que vosté té amb
els seus veïns/veïnat?

Adjusted Residual

Count

% within Com definiria la
relació que vosté té amb
els seus veïns/veïnat?

Adjusted Residual

Count

% within Com definiria la
relació que vosté té amb
els seus veïns/veïnat?

Suspens

Aprovat just

Bé, notable o excel·lent

Quina nota li posaria a
la feina que s'està fent
des de l'ajuntament
per millorar el poble i
les condicions de vida
dels ciutadans

Total

Bona o
molt bona

Dolenta o
molt dolenta

No hi tinc
cap relació

amb els
meus veïns

Com definiria la relació que vosté té amb
els seus veïns/veïnat?

Total
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: NOTA A LA FEINA QUE S'ESTÀ FENT DES DE L'AJUNTAMENT PER MILLORAR EL POBLE I LES
CONDICIONS DE VIDA DELS CIUTADANS I RELACIONS AMB ELS AMICS

21 1 0 22

5,8% 50,0% ,0% 5,8%

,1 2,7 -1,0

39 0 4 43

10,8% ,0% 23,5% 11,3%

-1,4 -,5 1,6

301 1 13 315

83,4% 50,0% 76,5% 82,9%

1,1 -1,2 -,7

361 2 17 380

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Com definiria
la relació que vosté té
amb els seus amics
del poble?

Adjusted Residual

Count

% within Com definiria
la relació que vosté té
amb els seus amics
del poble?

Adjusted Residual

Count

% within Com definiria
la relació que vosté té
amb els seus amics
del poble?

Adjusted Residual

Count

% within Com definiria
la relació que vosté té
amb els seus amics
del poble?

Suspens

Aprovat just

Bé, notable o excel·lent

Quina nota li posaria a
la feina que s'està fent
des de l'ajuntament
per millorar el poble i
les condicions de vida
dels ciutadans

Total

Bona o
molt bona

Dolenta o
molt dolenta

No tinc amics
al poble

Com definiria la relació que vosté té amb els
seus amics del poble?

Total
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RESUM II: Àmbit territorial (1)  
 

La gran majoria de les persones residents a Caldes de Montbui, a saber el 81,3%,  fa més de 10 anys 

que resideixen al poble, mentre que el 18,7% fa 10 anys o menys que hi viu (dels quals el 35,6% fa 

menys de 5 anys, i el 64,4% entre 5 i 10 anys). En general doncs, el gran gruix de ciutadans del 

municipi coneixen perfectament el poble i l’entorn ja que fa temps que hi viuen . Això afavoreix (que 

no vol dir que pressuposi) un cert grau de cohesió social, sobretot entre els autòctons, ja que 67,6% dels 

nacionals espanyols que resideixen a Caldes fa més de 20 anys que hi viuen. En canvi, el 81,8% dels 

estrangers majors de 17 anys empadronats al municipi fa menys de 11 anys que hi resideixen. 

 

El perfil de persones que fa més temps que resideix en al municipi  respon a les següents 

característiques: persones de 65 i més anys, nacionals espanyols i/o ciutadans que resideixen al nucli 

urbà del municipi. Per contra, els ciutadans del poble que fa menys temps que hi resideixen tenen en 

comú totes o alguna d’aquestes característiques: persones estrangeres, persones que resideixen en 

urbanitzacions i/o persones joves d’entre 18 a 35 anys. 

 

La immensa majoria de calderins (90,2%)  tornarien a triar el mateix municipi on resideixen 

actualment si poguessin escollir  (i d’aquests, el 84% tornarien a triar el mateix habitatge, un 9% 

tornaria a triar el mateix barri però canviaria d’habitatge, i només un 7% preferiria viure en una altra zona 

del poble ). Per tant, únicament el 8,4% dels enquestats triaria un altre municipi distint a Caldes si 

poguessin tornar a escollir Això demostra  un alt grau de satisfacció respecte a l’habitatge i el lloc de 

residència, és a dir, amb les condicions residencials que els hi ofereix el municipi. 

 

Destaca el fet que les persones joves d’entre 18 a 35 anys, si poguessin triar, escollirien un altre municipi 

per viure-hi en unes proporcions (14,7%) significativament més elevades que la mitjana observada 

(8,4%). En canvi, per a les persones de 65 i més anys, la tendència és la inversa de la que acabem de 

comentar, i el 91,8% asseguren que si poguessin triar escollirien el mateix habitatge i la mateixa zona. 

 

S’observa també una tendència que ens indica que, en general, hi ha un percentatge de gent força més 

elevat del que es podria esperar que, tot i viure al nucli urbà i estar content amb el barri de residència li 

agradaria canviar d’habitatge (és possible que hi hagi força habitatges vells). Mentre que en el cas de la 

gent que viu en urbanitzacions s’observa una tendència lleugerament més elevada de l’esperada a voler 

canviar de zona de residència però no d’habitatge (segurament per qüestions relacionades amb 

l’aïllament o el manteniment de determinades urbanitzacions). Finalment, un percentatge significatiu de 

persones de nacionalitat no espanyola (18,2%) voldria canviar d’habitatge dins la zona/barri on viuen. 

Això podria ser degut a la tipologia d’habitatges en els quals resideixen. 
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RESUM II: Àmbit territorial (2)  
 

El nivell mitjà de seguretat als barris  segons la percepció dels calderins és del 7,39. La desviació 

típica, és a dir, la mitjana de les desviacions de tots els que han puntuat respecte la mitjana aritmètica és 

del + - 1,9, per tant, el gruix de les puntuacions oscil·la entre el 5,4 i el 9,3. De totes maneres, el perfil de 

les persones que consideren que el seu barri no és un lloc ni segur ni insegur, o que manifesten 

directament que és un indret insegur respon a una o diverses de les característiques següents: persones 

que viuen en urbanitzacions o nuclis disseminats, persones que consideren que a Caldes hi ha una 

situació de conflicte entre autòctons i persones immigrants d’origen estranger, i/o persones que tenen 

una relació dolenta o molt dolenta amb els seus veïns. 

 

Pel que fa a la percepció de seguretat , en una escala del 0 al 10, que els ciutadans de Caldes tenen 

del poble en general,  la nota obtinguda és de 7,4 amb una desviació típica del + - 1,6, cosa que denota 

un consens relatiu ampli sobre la puntuació mitjana obtinguda. D’aquesta manera el gruix de les 

puntuacions oscil·la entre el 5,8 i el 9. 

 

A continuació analitzarem el grau de satisfacció respecte alguns dels principals  serveis municipals  

del municipi:  

 

1.- El grau de satisfacció respecte el funcionament  del transport públic interurbà:  el 59,4% dels 

enquestats es mostren satisfets o molt satisfets amb aquest servei, un 17,6% no es posiciona i assegura 

que aquest es un servei que no els satisfà ni els insatisfà, mentre que un 23% es mostra insatisfet o molt 

insatisfet amb el funcionament actual del transport públic interurbà. els ciutadans de Caldes de Montbui 

que fan una pitjor valoració del funcionament del transport públic interurbà del municipi tenen menys de 

65 anys, un nivell alt d’estudis i actualment treballen o estudien. 

2.- El grau de satisfacció respecte el funcionament  del transport públic urbà:  el 56% dels 

enquestats es mostren satisfets o molt satisfets amb el funcionament del servei de transport públic urbà, 

mentre que aquells que mostren la seva insatisfacció no arriben al 18%. Destaca el gran nombre de 

ciutadans (26,3%) que qualifica aquest servei de regular. Les persones més insatisfetes amb el 

funcionament del servei de transport públic urbà de Caldes són, amb diferència, les persones que viuen 

en urbanitzacions o nuclis disseminats, les persones actives que treballen, i els inactius que estudien. 

3.- El grau de satisfacció respecte els accessos de l nucli urbà de Caldes:  gairebé el 69% dels 

calderins es mostra satisfet o molt satisfet amb els accessos del nucli urbà de Caldes, mentre que només 

el 13,6% expressa la seva insatisfacció respecte a aquesta qüestió. El 17,6% restant assegura que no 

està ni satisfet ni insatisfet amb aquesta qüestió. 
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RESUM II: Àmbit territorial (3)  
 

4.- El grau de satisfacció respecte els accessos a les urbanitzacions:  una mica més del 60% dels 

ciutadans de Caldes diuen estar satisfets o molt satisfets respecte els accessos a les urbanitzacions del 

municipi. En canvi, un 20,4% dels calderins expressen la seva insatisfacció respecte a aquesta qüestió. I 

un 19,1% podríem interpretar que qualifiquen aquests accessos  de “regulars”. Els ciutadans de Caldes 

que resideixen en alguna urbanització fan una valoració significativament més negativa sobre la qüestió 

dels accessos a les urbanitzacions que la resta de la població (el 32,4% expressa la seva insatisfacció). 

5.- El grau de satisfacció respecte la cobertura i la qualitat dels s erveis i equipaments sanitaris del 

municipi:  gairebé el 55% de la població està satisfeta o molt satisfeta amb serveis sanitaris del municipi 

(cobertura i qualitat), per bé que un significatiu 29% dels enquestats fa una valoració negativa o molt 

negativa respecte a aquesta qüestió. Són les persones joves de 18 a 35 anys les qui expressen de forma 

significativa una major insatisfacció pel que fa a la cobertura i la qualitat dels serveis sanitaris del 

municipi, tot el contrari del que succeeix amb el col·lectiu de 65 i més anys, el qual es mostra molt més 

satisfet amb el funcionament d’aquests serveis que no pas la mitjana global de la població. 

6.- El grau de satisfacció respecte la capacitat d’ atracció turística de Caldes: el 62% els calderins 

estan satisfets o molt satisfets de la capacitat d’atracció turística del municipi. Només un 16,6% mostra la 

seva insatisfacció en aquest aspecte, mentre que un significatiu 21,4% dels enquestats no es posiciona i 

assegura no estar ni satisfet ni insatisfet al respecte (podríem interpretar aquesta opció de resposta com 

un regular). 

7.- El grau de satisfacció respecte la neteja de ca rrers i espais públics: el 72,2% dels calderins 

estan satisfets o molt satisfets en relació als serveis de neteja de carrers i espais públics del municipi. 

Només el 14% diu estar insatisfet o molt insatisfet amb aquesta qüestió, mentre que el 13,5% de la 

població no es manifesta de manera clara al respecte. Són els joves de 15 a 36 anys els qui mostren un 

grau de satisfacció significativament més elevat (85,3%) que la mitjana global de la població (72,2%). En 

canvi, aproximadament un 17,5% de la població de 36 i més anys assegura estar insatisfeta o molt 

insatisfeta amb aquesta qüestió, un percentatge 4 punts percentuals superior a la mitjana. 

8.- El grau de satisfacció respecte l’estat de conserva ció del patrimoni històric i del casc antic: 

una majoria aclaparadora de ciutadans (86,8%) estan satisfets o molt satisfets amb l’estat de conservació 

del patrimoni històric i del casc antic de Caldes. Només un 4,1% dels enquestats expressa la seva 

insatisfacció respecte a aquesta qüestió. 

9.- El grau de satisfacció respecte l’oferta comerc ial de Caldes:  el 67,2% dels calderins estan 

satisfets o molt satisfets amb l’oferta comercial que existeix a Caldes. Un significatiu 21,3% la qualifica de 

“regular” (no es mostren ni satisfets ni insatisfets), mentre que poc més d’un 10% dels enquestats diu 

estar insatisfet o molt insatisfet amb aquesta qüestió. la valoració que fan els joves de 18 a 35 anys sobre 

aquesta qüestió significativament més negativa que la observada pel total del la població, tot el contrari 

del que succeeix amb les persones de 65 i més anys. 
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RESUM II: Àmbit territorial (4)  
 

10.- El grau de satisfacció respecte el servei de r ecollida d’escombraries:  més del 80% dels 

calderins estan satisfets o mol satisfets amb el servei de recollida d’escombraries del municipi. El 

percentatge d’insatisfacció no arriba al 10%, mentre que els que qualifiquen el servei de regular (ni 

satisfets ni insatisfets) no amb prou feines assoleixen el 10%. Les persones que viuen en urbanitzacions 

o nuclis disseminats mostren un grau d’insatisfacció respecte el servei de recollida d’escombraries de 

Caldes significativament superior a la mitjana registrada pel total de la població. 

11.- El grau de satisfacció respecte l’estat de les  zones verdes del poble:  el 72,6% dels enquestats 

es mostren satisfets o molt satisfets respecte l’estat de les zones verdes del poble. Els insatisfets no 

arriben al 12%, mentre que els que qualifiquen de regular aquesta qüestió representen el 16,1%. 

 

Els principals problemes del poble segons l’opinió dels  calderins:  els dos principals problemes de 

Caldes, segons una mica més del 30% dels enquestats són; la manca de feina, i el manteniment de la via 

pública. En tercer lloc, i segons el 25% dels entrevistats ens trobem amb la qüestió del transport públic 

(poca freqüència, inadequació dels horaris, preus elevats, etc.), i la deficiència de les comunicacions i els 

accessos al municipi. En la quarta posició (23%) els calderins es queixen de la inexistència d’un servei 

d’urgències al CAP així com de la limitació horària i la manca d’especialistes. 

 

Percepció sobre l’evolució del municipi en el darre r any:  el 63,6% dels enquestats afirmen que la 

situació del poble en el darrer any ha millorat (54,8%) o ha millorat molt (8,8%). Només un 3,6% dels 

enquestats pensen que Caldes ha empitjorat. Mentre que un significatiu 32,8% de la població pensa que 

Caldes no ha anat ni a millor ni a pitjor en el darrer any. Les eprsones que opinen que la situació del 

municipi s’ha mantingut igual en el darrer any  són aquelles que viuen fora del nucli urbà i/o que porten 

menys de 20 anys residint al municipi. En canvi, els ciutadans que creuen que el poble ha evolucionat en 

positiu respecte el darrer any són aquells que formen part d’alguna entitat o associació del poble. 

 

Valoració (en una escala del 0 al 10) de la feina q ue s’està fent des de l’ajuntament per millorar el 

poble i les condicions de vida de la població:  La nota mitjana obtinguda es situa gairebé en el 7, i la 

desviació típica és del 1,7. Això vol dir que el gruix total del respostes es mouen entre el 5,21 i el 8,71. 

Els ciutadans de Caldes que suspenen la feina que s’està fent des de l’ajuntament compleixen alguna o 

totes de les següents característiques: problemes econòmics que impedeixen fer front a les despeses 

bàsiques mensuals, i una relació dolenta o molt dolenta amb els amics del poble. Mentre que els 

ciutadans de Caldes que posen un aprovat just a aquesta qüestió compleixen alguna o totes de les 

següents característiques: opinen que el nivell de seguretat de Caldes en general i dels barris en 

particular és baix, creuen que existeix al poble una situació de conflicte entre autòctons i immigrants, 

opinen que durant el darrer any la situació de Caldes de Montbui no ha millorat i tenen unes relacions 

dolentes o molt dolentes amb els seus els seus veïns. 
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2.3- ÀMBIT RELACIONAL - CIUTADANIA  

 

 
Nivell d’estudis finalitzats 

 

La majoria de la població de 18 i més anys empadronada a Caldes de Montbui, a saber, el 

61,2% té un nivell d’estudis acabats que va més enl là de l’ensenyament obligatori 

elemental.  Aquest percentatge es reparteix de la següent manera: 

 

- Estudis mitjans:  El 39,9% té un títol que equival al BUP, COU, FPI, FPII, 

CFGM, CFGS. 

- Estudis alts: El 20,9% ha obtingut una titulació universitària (diplomatura o 

llicenciatura). 

 

Les persones amb un nivell d’estudis  acabats que hem qualificat com a baixos (sense 

estudis, estudis elementals no acabats, EGB, ESO i graduat escolar) i que representen el 

38,8% del total de la població enquestada es distribueixen de la següent manera: 

 

- Un 1,7% no té cap tipus d’estudis. 

- Un 6,4% no té els estudis elementals acabats.  

- El percentatge de població que té com a màxim els estudis elementals 

finalitzats és del 30,7%. 



Informe de resultats de l’enquesta. Pla estratègic Caldes de Montbui. Horitzó 2025 

 

 

 

77 
 

 

 

Hem cregut oportú agafar les dades sobre el nivell d’instrucció del cens del 2011 amb la finalitat 

de comparar-les a nivell comarcal, provincial, català i també amb el municipi de la Garriga.  Els 

resultats es mostren a la següent taula: 

 

Nivell 
d’estudis 

Caldes  
enquesta 

2014 

Caldes  
cens 
2011 

La 
Garriga 
Cens 
2011 

Vallès 
oriental 

cens 2011 

 
Catalunya 
cens 2011 

Sense 
estudis 8,1% 9,6% 8% 9,1% 10% 

Estudis 
primaris  
(Graduat, 
EGB, ESO) 

30,7% 40,4% 37,1% 43,9% 41,8% 

Estudis 
secundaris 
(batxillerat, 
BUP, COU) 

20,1% 13,8% 15,8% 12,9% 13,5% 

Formació 
Professional 
(FPI i FPII) 

20,1% 18,7% 14,7% 16,6% 14,3% 

Universitaris 
(diplomatura, 
llicenciatura i 
tercer grau) 

20,9% 17,6% 23,5% 15,9% 20,3% 
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En primer lloc cal dir que les dades de l’enquesta no són directament comparables amb les del 

cens ja que les categories que s’utilitzen per classificar els diferents tipus d’estudis (sobretot a 

les categories “estudis primaris” i “estudis secundaris”) presenten algunes diferències 

substancials, així com les edats de la població objecte d’estudis (en el cens a partir dels 16 

anys i en la nostra enquesta a partir dels 18). De totes maneres podem treure algunes 

conclusions rellevants comparant les dades dels cens dels diferents àmbits territorials: 

 

- El percentatge de persones del municipi que obtenen  titulacions 

relacionades amb la formació professional (18,7%) é s significativament 

superior a la resta d’àmbits de comparació territor ials,  i és per aquest 

motiu que la proporció de ciutadans de Caldes de Montbui que tenen titulacions 

universitàries (17,6%) és inferior que la observada per la Garriga (23,5%) i pel 

total de Catalunya (20,3%). 

 

- Les dades obtingudes per l’enquesta apunten que des  del 2011 fins a 

l’actualitat la població de Caldes de Montbui està apostant per una major 

inversió en el sistema educatiu, cosa que es tradui ria en un augment 

progressiu del percentatge de persones que obtenen titulacions 

universitàries, però també títols de formació profe ssional i de batxillerat 

superior.  

 

 

 

El nivell d’estudis és una variable que manté relac ions significatives d’associació amb 

l’edat , tal i com han demostrat els tests estadístics que hem realitzat. En aquest sentit 

destaquem el següent: 

 

- El 74,1% de la població de 65 i més anys té un nive ll d’estudis baix,  és a 

dir, té una titulació acadèmica igual o inferior als estudis elementals, un 

percentatge 35 punts percentuals superior a la mitjana observada pel total de la 

població. Això respon al fet que la major part de la gent gra n no ha gaudit 

d’un sistema d’ensenyament universal i obligatori.  El context sociopolític i 

econòmic existent al país en l’època on aquest col·lectiu es trobava en edat 

d’estudiar, no permetia romandre massa temps en el si del sistema educatiu, la 

qual cosa dificultava obtenir títols més enllà dels estudis elementals, i fins i tot, 

en alguns casos, impedia acabar aquests estudis. 

 

- Les persones d’entre 18 i 35 anys són el col·lectiu  on el percentatge 

d’estudis baixos (elementals o inferiors) és menor.  L’explicació és la 
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universalització del sistema educatiu i el fet que el nivell d’estudis esdevé un 

element fonamental a l’hora d’accedir a feines mínimament qualificades. 

 

- La majoria d’aquests joves d’entre 18 a 35 anys, el  58,9%, està en 

possessió d’una titulació acadèmica de nivell mitjà , una dada 18,7 punts 

superior a la mitjana observada pel total de la població. La necessitat de tenir 

estudis que vagin més enllà dels estrictament obligatoris comença a ser una 

condició “sine qua non” per incerir-se al mercat de treball. De la mateixa 

manera, aquest col·lectiu té un percentatge de titulacion s de grau superior 

(llicenciatures, diplomatures) del 27,4%, una xifra  molt similar als joves 

d’aquestes edats que inverteixen en estudis de form ació professional.   

Això ens indica que la inversió en estudis superiors i de formació professional 

per part dels joves és un fet, segurament motivat per les condicions d’un entorn 

laboral en el qual l’oferta és molt minsa (sobretot pels joves). Per tant, una de 

les alternatives que tenen més a l’abast  és l’allargament dels estudis, tot 

esperant una recuperació del context laboral, així com l’augment de les seves 

possibilitats d’inserció (a més qualificació, més oportunitats). 

 

 
 
 
 
Sembla doncs que, a l’hora d’invertir en educació, els joves del municipi es decanten a 

parts iguals entre els estudis de formació professi onal i les titulacions universitàries. A 

més, no observem comportaments diferents en funció del gènere, a saber, tant homes 

com dones inverteixen de la mateixa manera tant en titulacions universitàries com en 

estudis de formació professional. Les proporcions són molt similars. 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: NIVELL D'ESTUDIS I EDAT

3 8 26 37

3,2% 3,8% 30,6% 9,5%

-2,4 -4,1 7,5

10 69 37 116

10,5% 32,7% 43,5% 29,7%

-4,7 1,4 3,2

56 85 16 157

58,9% 40,3% 18,8% 40,2%

4,3 ,1 -4,5

26 49 6 81

27,4% 23,2% 7,1% 20,7%

1,8 1,3 -3,5

95 211 85 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Sense estudis

Baixos

Mitjans

Alts

Quin és el seu
nivell màxim
d'estudis assolit?

Total

18-35 anys 36-64 anys 65 i més anys

Edat

Total
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Una altra variable que manté relacions d’associació  significatives amb el nivell d’estudis 

és la nacionalitat  

 

- Les dades ens posen de manifest que el 24,3% de la població estrangera 

del municipi té un nivell d’estudis baix (sense est udis o estudis 

elementals no acabats), una dada que en el cas dels autòctons és només del 

8,1%. La diferència doncs és molt significativa, a saber, més de 16 punts 

percentuals. 

 

- D’altra banda els immigrants d’origen estranger res idents a Caldes de 

Montbui que estan en possessió d’una titulació univ ersitària o un títol de 

formació professional representen el 27,3% del tota l del col·lectiu, mentre 

que la mateixa dada observada pels autòctons és del  41%. La diferència és 

notable, gairebé de 14 punts percentuals.   

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: NIVELL D'ESTUDIS I EDAT

1 2 6 9

1,1% ,9% 7,1% 2,3%

-,9 -1,9 3,3

2 6 20 28

2,1% 2,8% 23,5% 7,2%

-2,2 -3,6 6,6

10 68 37 115

10,5% 32,2% 43,5% 29,4%

-4,6 1,3 3,2

32 40 11 83

33,7% 19,0% 12,9% 21,2%

3,4 -1,2 -2,1

24 46 5 75

25,3% 21,8% 5,9% 19,2%

1,7 1,4 -3,5

26 49 6 81

27,4% 23,2% 7,1% 20,7%

1,8 1,3 -3,5

95 211 85 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Sense estudis

Estudis elementals no
acabats

Estudis elementals
acabats (ESO, Graduat
escolar, EGB)

Batxillerat superior,
BUP, COU acabat

FPI, FPII, Cicles
Formatius de grau mig
o superior acabats

Estudis superiors
acabats (diplomatura,
llicenciatura)

Quin és el seu
nivell màxim
d'estudis
assolit?

Total

18-35 anys 36-64 anys 65 i més anys

Edat

Total
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Així doncs les persones immigrants d’origen estrang er residents al municipi no només 

tenen un percentatge d’estudis baixos notablement m és elevat que els autòctons, sinó 

que també obtenen moltes menys titulacions en estud is superiors i de formació 

professional que els nacionals espanyols. 

 

Finalment, pel que fa a la ubicació del lloc on es realitzen els estudis, les dades obtingudes es 

mostren en el següent gràfic:  

TAULA DE CONTINGÈNCIA: NIVELL D'ESTUDIS I NACIONALI TAT

6 3 9

1,7% 9,1% 2,3%

-2,7 2,7

23 5 28

6,4% 15,2% 7,2%

-1,9 1,9

110 5 115

30,7% 15,2% 29,4%

1,9 -1,9

72 11 83

20,1% 33,3% 21,2%

-1,8 1,8

72 3 75

20,1% 9,1% 19,2%

1,5 -1,5

75 6 81

20,9% 18,2% 20,7%

,4 -,4

358 33 391

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Sense estudis

Estudis elementals no
acabats

Estudis elementals
acabats (ESO, Graduat
escolar, EGB)

Batxillerat superior,
BUP, COU acabat

FPI, FPII, Cicles
Formatius de grau mig
o superior acabats

Estudis superiors
acabats (diplomatura,
llicenciatura)

Quin és el seu
nivell màxim
d'estudis
assolit?

Total

Espanyola Estrangera

Nacionalitat

Total
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Gairebé el 75% de les persones de 18 i més anys emp adronades a Caldes que realitzen 

algun tipus de formació reglada es desplacen fora d el poble (sobretot a altres municipis 

de la demarcació de Barcelona distints del Vallès o riental) per raó d’estudis. Del 25% que 

estudia al poble un 33% ho fa des de casa. 

 

Associacionisme  

 

L’índex d’associacionisme fa referència al nombre de persones empadronades a Caldes de 

Montbui de 18 i més anys que formen part d’alguna entitat o associació. Aquest indicador social 

ens permet conèixer quin és percentatge de calderins que pertany a alguna entitat del poble. 

Aquesta és doncs una variable que té a veure amb la cohesió social i la prevenció de situacions 

d’exclusió, i és que el fet de formar part d’una organització d’aquestes característiques és una 

forma de participar de manera directa en la vida comunitària i col·lectiva local i augmentar el 

sentiment de pertinença, així com les xarxes de relacions socials. 

 

Segons les dades obtingudes per l’enquesta, un 29,2% de les persones empadronades a 

Caldes de Montbui pertanyen almenys a una associaci ó del municipi. Tenint en compte 

que el percentatge de pertinença associativa registrat l’any 2011 (segons l’IDESCAT) pel total 

de la població de Catalunya i per la província de Barcelona era del 37% aproximadament, 

podem concloure que a Caldes de Montbui la proporció de persones que formen part d’una 

entitat/associació està per sota de la mitjana del país. De totes maneres, és important matisar 

que la dada obtinguda per la nostra enquesta fa referència a persones que formen part d’una 

associació del municipi, per tant no es tenia en compte als ciutadans associats en altres entitats 

de fora de Caldes de Montbui. Per tant, és molt possible que, finalment, el percentatge de 

pertinença associativa dels calderins no difereixi massa del registrat pel total del país.   
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D’altra banda tenint en compte només les persones associades pode m dir que , tal i com 

es desprèn de la gràfica anterior,: 

 

- La gran majoria, és a dir el 78,1% només pertany a una entitat. 

- Mentre que el 21,9% dels associats formen part de dues o més 

associacions.  

 

 

 

Respecte a les relacions de correlació estadísticament significatives destaquem que el fet 

pertànyer a una entitat  és una variable que manté relacions d’associació amb la nacionalitat , 

i l’edat 

 

Pel que fa al a la nacionalitat :  

 

- El percentatge d’associacionisme entre els immigran ts estrangers és 

inferior (15,2 punts percentuals) a la mateixa dada  observada pels 
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autòctons . Només un 15,2% dels nacionals no espanyols formen part d’alguna 

entitat. La menor coneixença del territori, pel que fa al temps que hi porten 

residint, i l’excessiva endogàmia d’algunes entitats poden ser algunes de les 

raons que expliquin aquest fet, per bé que molt probablement s’associïn 

fonamentalment en el si d’entitats creades i configurades pel propi col·lectiu. 

 

 
 
 
Respecte a l’edat  s’observa que:  

 

- El percentatge d’associacionisme entre els joves de  18 a 35 anys és 

significativament menor que l’esperat.  Només el 21,1% dels joves del 

municipi pertanyen a alguna entitat de Caldes (una dada més de 8 punts 

percentuals inferior a la mitjana observada pel total de la població).  

- En canvi, són les persones de 65 i més anys les qui  presenten uns índex 

més elevats d’associacionisme.  El 37,6% d’aquest col·lectiu pertany com a 

mínim a alguna associació del poble, una dada 8,4 punts percentuals superior 

a la mitjana. 

 

 
 

 
 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: PERTINENÇA ASSOCIATIVA I NAC IONALITAT

109 5 114

30,4% 15,2% 29,2%

1,8 -1,8

249 28 277

69,6% 84,8% 70,8%

-1,8 1,8

358 33 391

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Sí

No

Forma part d'alguna
entitat o associació
del poble

Total

Espanyola Estrangera

Nacionalitat

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: PERTINENÇA ASSOCIATIVA I EDAT

20 62 32 114

21,1% 29,4% 37,6% 29,2%

-2,0 ,1 1,9

75 149 53 277

78,9% 70,6% 62,4% 70,8%

2,0 -,1 -1,9

95 211 85 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Sí

No

Forma part d'alguna
entitat o associació
del poble

Total

18-35 anys 36-64 anys 65 i més anys

Edat

Total
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Amb totes aquestes dades podríem establir un perfil tipus/ideal de les persones associades i no 

associades de Caldes de Montbui: 

 

- Tipus/perfil ideal de les persones associades del m unicipi:  ciutadans 

autòctons i/o persones de 65 i més anys. 

- Tipus/perfil ideal de les persones no associades de l municipi:  ciutadans 

immigrants d’origen estranger i/o persones joves d’entre 18 i 35 anys. 

 

 

Qualitat de les relacions que es mantenen amb l’ent orn social més proper  

 

Les relacions amb l’entorn social i territorial més proper són un indicador del grau de cohesió 

social i integració en el si de la comunitat. En aquest apartat volem donar compte del grau de 

solidesa de les xarxes socials familiars i no familiars. La família és en la nostra societat, una 

xarxa importantíssima de suport, recursos socials, assistencials, laborals i econòmics. Igual, tot 

i que en menys mesura, que les xarxes de suport social que es poden establir amb els amics, 

veïns, altres membres de la llar, etc. 

 

Pel que fa a les relacions dels enquestats amb la s eva família més propera destaquem 

que aquestes són molt bones (85,2%) o més aviat bon es (10%) en més del 95% dels 

casos . Només un 1,6% de les persones enquestades han contestat que les relacions amb la 

família més propera són més aviat dolentes. I poc més del 3% dels entrevistats asseguren no 

tenir família propera. Per tant la solidesa de les xarxes socials familiar s dels calderins és 

extensa i de qualitat.  
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En segon lloc, i centrant-nos amb les relacions que els ciutadans de  Caldes de Montbui 

tenen amb els membres de la seva llar (siguin famil iars o no), observem que la qualitat 

de les mateixes és molt bona (92,7%) o bona (7%) en  pràcticament el 100% dels casos. 

Per tant, no s’observen problemes de convivència di ns les unitats familiars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tercer lloc, i respecte a les relacions dels enquestats amb els seus amics del poble 

observem que, de total d’enquestats, gairebé el 95% afirma tenir unes molt bones (84%)  o més 

aviat bones (15,5%) relacions amb les seves amistats del municipi. De tal manera que gairebé 

el 100% de les persones que tenen amics a Caldes mantenen unes relacions amb els mateixos 

que tenen un alt grau de qualitat. En tot cas, el fet que més destaca és que un 4,9% de les 

persones que han constat l’enquesta asseguren no te nir amics al municipi. En aquest 

sentit, crida l’atenció que gairebé l’ 11% de les p ersones que resideixen a les 

urbanitzacions no tinguin amics, un percentatge que  duplica la mitjana observada. Una 

altra dada destacable és que gairebé un 20% dels ci utadans que porten menys de 5 anys 

residint-hi tampoc en tenen amics a Caldes.  
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: RELACIÓ AMB ELS SEUS AMICS D EL POBLE I ZONA TERRITORIAL DE RESIDÈNCIA

264 106 370

97,1% 89,1% 94,6%

3,2 -3,2

2 0 2

,7% ,0% ,5%

,9 -,9

6 13 19

2,2% 10,9% 4,9%

-3,7 3,7

272 119 391

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Bona o molt bona

Dolenta o molt dolenta

No tinc amics al poble

Com definiria la relació
que vosté té amb els
seus amics del poble?

Total

Nucli urbà
Urbanitza

cions

A quina zona del poble
viu?

Total



Informe de resultats de l’enquesta. Pla estratègic Caldes de Montbui. Horitzó 2025 

 

 

 

88 
 

 
 

Finalment, pel que fa a la relació dels enquestats amb els seus veïns, les dad es també són 

contundents, tot i que en menys mesura a saber, en el 89,5% dels casos les relacions 

veïnals són molt bones (55%) o més aviat bones (34, 5%). Per bé que observem que gairebé 

un 6% d’aquestes relacions són dolentes o molt dolente s. Quan aprofundim en l’anàlisi 

d’aquesta variable ens adonem que són les dones (94%), en una proporció 

significativament més alta que la dels homes (84.9% ) les qui tenen unes relacions més 

bones amb els veïns.  

TAULA DE CONTINGÈNCIA: RELACIÓ AMB ELS SEUS AMICS D EL POBLE I ANY D'ARRIBADA AL MUNICIPI

136 21 44 35 35 99 370

97,8% 80,8% 93,6% 97,2% 92,1% 94,3% 94,6%

2,1 -3,2 -,3 ,7 -,7 -,2

0 0 0 1 0 1 2

,0% ,0% ,0% 2,8% ,0% 1,0% ,5%

-1,1 -,4 -,5 2,0 -,5 ,7

3 5 3 0 3 5 19

2,2% 19,2% 6,4% ,0% 7,9% 4,8% 4,9%

-1,8 3,5 ,5 -1,4 ,9 -,1

139 26 47 36 38 105 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Bona o molt bona

Dolenta o molt dolenta

No tinc amics al poble

Com definiria la relació
que vosté té amb els
seus amics del poble?

Total

Hi ha viscut
tota la vida

Menys de
5 anys

Entre 5 i
10 anys

Entre 11 i
15 anys

Entre 16 i
20 anys

Més de
20 anys

Quin any va venir a viure al poble?

Total
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Situacions de conflicte entre autòctons i immigrant s d’origen estranger 

 

Un dels indicadors que mesura els nivells de cohesió social d’un territori té a veure precisament 

amb les relacions entre les persones autòctones i els immigrants d’origen estranger. En el 

qüestionari de l’enquesta que ens ocupa preguntàvem als enquestats si consideraven que 

existia una situació de conflicte en aquest sentit a Caldes de Montbui. Les respostes han estat 

les següents: 

 

- Un gens menyspreable 23,7% dels ciutadans considera  que a Caldes de 

Montbui existeix una situació de conflicte entre aq uests dos col·lectius, 

una dada rellevant si tenim en compte que el percen tatge de persones 

immigrants d’origen estranger de 18 i més anys és n omés del 8%.  Per bé 

que la majoria (76,3%) opina el contrari, és a dir, que no existeix cap situació 

de conflicte. 

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: RELACIÓ AMB ELS SEUS VEÏNS/V EÏNAT I GÉNERE

163 187 350

84,9% 94,0% 89,5%

-2,9 2,9

13 10 23

6,8% 5,0% 5,9%

,7 -,7

16 2 18

8,3% 1,0% 4,6%

3,5 -3,5

192 199 391

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Bona o molt bona

Dolenta o molt dolenta

No hi tinc cap relació
amb els meus veïns

Com definiria la
relació que vosté
té amb els seus
veïns/veïnat?

Total

Home Dona

Sexe

Total
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Així doncs, arribats a aquest punt ens fem la reflexió següent: quins arguments esgrimeix la 

població de Caldes que efectivament creu que existe ix una situació de conflicte entre 

ambdós col·lectius? . La resposta la trobem en els següents percentatges:  

 

 

- El 45,7% es queixa que els immigrants estrangers no s’integren o tenen la 

sensació que existeixen massa diferències culturals . 

- El 27% argumenta que la situació de conflicte rau e n el fet que els 

immigrants d’origen estranger s’emporten tots els a juts i/o treuen la feina 

als autòctons.  

- El 15,2% assegura que aquest conflicte existeix no tant perquè ells ho pensin 

personalment, sinó perquè ho senten a dir a la resta de gent del poble (“hi 

ha molt de racisme entre la gent del poble”).  

- Un 6,5% dels enquestats assegura que creen inseguretat (delinqüència, 

drogues, ocupació dels espais públics, etc.). 

- Mentre que un 5,5% opina que n’hi ha massa i/o formen guetos.  
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Que més del 15% dels enquestats que pensa que hi ha un conflicte entre autòctons i 

immigrants consideri que aquest existeix perquè ho senten a dir a la resta de la població és un 

clar exemple de l’arrelament i la potència de determinats estereotips i rumors que planen, entre 

els autòctons, sobre la població estrangera. Això ens fa pensa que existeix, en part, una mena 

d’espiral del silenci  segons la qual, les persones que creuen que existeix un conflicte entre 

ambos col·lectius ho pensen, no pas perquè ho creguin, sinó perquè creuen que tothom ho 

pensa.  

 

No podem obviar però, que el 72,7% dels ciutadans del poble que opina que existeix aquest 

conflicte entre autòctons i immigrants ho sosté afirmant que és perquè s’emporten totes les 

ajudes i/o existeixen massa diferències culturals que dificulten la convivència. En tot cas, sense 

saber si això és cert o no, aquests ciutadans no es pregunten el perquè succeeix això. El que 

volem dir és que la pedagogia i l’empatia són els antídots més efica ços davant de 

determinades opinions o percepcions esbiaixades o i nteressades de la realitat. Caldria 

deixar de parlar d’integració (un exercici que es c onsidera que han de fer només els 

estrangers) per passar a parlar d’acomodació (la qu al cosa suposa un exercici que han 

de fer tant autòctons com estrangers per habituar-s e a una nova situació social).  



Informe de resultats de l’enquesta. Pla estratègic Caldes de Montbui. Horitzó 2025 

 

 

 

92 
 

 

 

Respecte al perfil de persones que tenen una major tendència a considerar que a Caldes de 

Montbui existeix una situació de conflicte entre autòctons i immigrants destaquem que ni el 

sexe, ni l’edat, ni la nacionalitat, ni la zona de residència, ni el nivell d’estudis, ni la resta de 

variables estructurals de l’enquesta, excepte la pertinença associativa, tenen una relació 

significativa d’associació. Això vol dir que no existeix un perfil més o menys concret de 

ciutadans que tinguin major tendència a expressar l ’existència d’aquest conflicte. De tal 

manera que és una opinió que està més o menys arrelada entre t ots els col·lectius socials  

(sense perdre de vista que el 76,3% dels ciutadans del poble no hi veuen conflicte). 

 

El que sí hem constatat però és que la pertinença associativa és una variable que t é un pes 

molt important en aquesta qüestió , de tal forma que:   

  

- El 83,3% dels enquestats que formen part d’alguna e ntitat del poble 

consideren que no existeix cap conflicte entre autò ctons i immigrants 

d’origen estranger, una dada que en el cas dels no associats és 10 punts 

percentuals inferior.  

 

En resum, sembla que el fet de formar part activa del teixit associatiu del poble, i per tant, de 

disposar de més informació sobre les dinàmiques socials, culturals, etc. del municipi, així com 

conèixer-lo amb més profunditat fa que els estereotips negatius sobre el col·lectiu estranger 

tinguin menys potència i capacitat de persuasió/seducció.  

 

 
 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: OPINIÓ SOBRE L'EXISTÈNCIA D' UN CONFLICTE ENTRE AUTÒCTONS
I IMMIGRANTS I PERTINENÇA ASSOCIATIVA

19 73 92

16,7% 26,6% 23,7%

-2,1 2,1

95 201 296

83,3% 73,4% 76,3%

2,1 -2,1

114 274 388

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Adjusted Residual

Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Adjusted Residual

Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Sí

No

Segons la seva opinió,
creu que existeix una
situació de conflicte a
Caldes entre els
autòctons i les
persones immigrants
d'origen estranger?

Total

Sí No

Forma part d'alguna
entitat o associació del

poble

Total
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Situacions de risc elevat de vulnerabilitat econòmi ca 

 

Aquest indicador es traduïa en la següent pregunta del qüestionari de l’enquesta: “Actualment a 

la seva llar hi ha problemes econòmics per fer front a les despeses de la hipoteca/lloguer, 

pagar els rebuts de l’aigua, gas, calefacció, electricitat, comunitat o comprar aliments?,  

 

Analitzant els percentatges de resposta obtenim les següents dades:  

 

Un 8,4% dels ciutadans de Caldes de Montbui afirmen  trobar-se en una situació de 

necessitat i tenir problemes per arribar a final de  mes, és a dir, per fer font a les 

despeses bàsiques (habitatge i serveis essencials). Podríem entendre aquest indicador com 

una variable de mesura de la pobresa. En tot cas, el percentatge obtingut és força moderat i 

no arriba al 10%. 
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L’existència de situacions per afrontar les despeses bàsiques és una variable que manté 

relacions d’associació significatives amb el gènere, l’edat,  la nacionalitat, la situació laboral, 

l’afectació de l’atur a les llars, els anys de resi dència al poble i el nivell d’ingressos.  De 

les taules de contingència derivades d’aquestes correlacions destaquem les següents 

conclusions: 

 

- L’11,1% de les dones assegura tenir problemes per a rribar a final de mes, 

mentre que el mateix percentatge en el cas dels hom es és només del 

5,7%. És molt possible que aquesta dada ens estigui indicant que les famílies 

monoparentals (que en la majoria de casos el progenitor principal és una dona) 

tinguin un major risc de vulnerabilitat econòmica. 

 

- Pel que fa a l’edat observem que gairebé el 16% del s joves de 18 a 35 

anys es troben en una situació de vulnerabilitat ec onòmica, una dada 

gairebé 8 punts percentuals superior a la mitjana. L’explicació més plausible 

passa per considerar que gran part de la població que té problemes econòmics 

és estrangera, i gairebé la meitat de la població estrangera està dins d’aquesta 

franja d’edat, per bé que això no vol dir que tots siguin nacionals no espanyols. 

 

- Gairebé el 40% de les persones immigrants estranger es asseguren 

trobar-se actualment en una situació de vulnerabili tat econòmica , mentre 

que la mateixa dada pels nacionals espanyols és només del 6,5%.  

 

 
- Pràcticament la meitat de la població de Caldes de Montbui que té 

problemes per arribar a final de més porta 10 anys o menys residint al 

municipi.  

 

- El fet d’estar a l’atur és també un element important que fa augmentar els 

casos de necessitat descrits, i és que gairebé el 24,5% dels aturats estan en 

una situació de vulnerabilitat econòmica (d’aquests  el 80% no cobra 

prestació de desocupació).  

 

- També és important destacar que el 19% de les llars  que tenen algun dels 

seus membres actius a l’atur estan en una situació greu de vulnerabilitat 

econòmica.  
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- Finalment, els ingressos és un indicador que també té una relació directa amb 

els casos de necessitat detectats. El 60% de les persones que viuen en llars 

els ingressos de les quals no superen els 1.200€ me nsuals, tenen 

problemes per afrontar les despeses bàsiques. Una d ada rellevant si 

tenim en compte que el nombre mitjà de persones que  viuen en aquest 

tipus de llars és de 3.5. 

 
Així doncs, segons les dades obtingudes fruit de les relacions significatives de correlació 

expressades en les taules de contingència destaquem la següent gran conclusió: 

 

- Queda clar que les persones que actualment tenen problemes per afrontar les 

despeses bàsiques i arribar a final de més són sobretot immigrants 

estrangers, persones que fa 10 o menys anys que res ideixen al municipi, 

dones (progenitores principals de famílies monopare ntals), joves d’entre 

18 a 35 anys, persones que estan es situació d’atur , llars que tenen algun 

dels seus membres actius a l’atur i famílies que in gressen menys de 

1.200€ al mes (tenint en compte que el nombre mitjà  de membres per llar 

on resideixen les persones que pateixen vulnerabili tat econòmica és de 

3,5). 

 
 

 
 
 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: SITUACIONS DE VULNERABILITAT  ECONÒMICA I GÈNERE

11 22 33

5,7% 11,1% 8,4%

-1,9 1,9

181 177 358

94,3% 88,9% 91,6%

1,9 -1,9

192 199 391

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Sí

No

Actualment a la seva
llar hi ha problemes
econòmics que
impedeixen fer front a
les despeses de la
hipoteca/lloguer, pagar
els rebuts d'aigua, gas,
calefacció, electricitat,
comunitat o comprar
aliments?

Total

Home Dona

Sexe

Total
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: SITUACIONS DE VULNERABILITAT  ECONÒMICA I EDAT

15 16 2 33

15,8% 7,6% 2,4% 8,4%

3,0 -,7 -2,3

80 195 83 358

84,2% 92,4% 97,6% 91,6%

-3,0 ,7 2,3

95 211 85 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Sí

No

Actualment a la seva
llar hi ha problemes
econòmics que
impedeixen fer front a
les despeses de la
hipoteca/lloguer, pagar
els rebuts d'aigua, gas,
calefacció, electricitat,
comunitat o comprar
aliments?

Total

18-35 anys 36-64 anys 65 i més anys

Edat

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: SITUACIONS DE VULNERABILITAT  ECONÒMICA I NACIONALITAT

20 13 33

5,6% 39,4% 8,4%

-6,7 6,7

338 20 358

94,4% 60,6% 91,6%

6,7 -6,7

358 33 391

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Sí

No

Actualment a la seva
llar hi ha problemes
econòmics que
impedeixen fer front a
les despeses de la
hipoteca/lloguer, pagar
els rebuts d'aigua, gas,
calefacció, electricitat,
comunitat o comprar
aliments?

Total

Espanyola Estrangera

Nacionalitat

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: SITUACIONS DE VULNERABILITAT  ECONÒMICA I ANYS DE RESIDÈNCIA AL MUNICIPI

9 7 9 2 3 3 33

6,5% 26,9% 19,1% 5,6% 7,9% 2,9% 8,4%

-1,0 3,5 2,8 -,7 -,1 -2,4

130 19 38 34 35 102 358

93,5% 73,1% 80,9% 94,4% 92,1% 97,1% 91,6%

1,0 -3,5 -2,8 ,7 ,1 2,4

139 26 47 36 38 105 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Sí

No

Actualment a la seva
llar hi ha problemes
econòmics que
impedeixen fer front a
les despeses de la
hipoteca/lloguer, pagar
els rebuts d'aigua, gas,
calefacció, electricitat,
comunitat o comprar
aliments?

Total

Hi ha viscut
tota la vida

Menys de
5 anys

Entre 5 i
10 anys

Entre 11 i
15 anys

Entre 16 i
20 anys

Més de
20 anys

Quin any va venir a viure al poble?

Total
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Una vegada sabut el percentatge global de situacions de necessitat per afrontar les despeses 

mensuals bàsiques de la població (vulnerabilitat econòmica), i delimitats els seus perfils és 

moment de saber quin tipus de problemes econòmics tenen, i com s’ho fan per tirar endavant, 

és a dir, si reben algun tipus d’ajuda i de qui.  

 

En primer lloc, i pel que fa al tipus de problemes econòmics, observem que el 45,4% de les 

persones que hem detectat que són vulnerables econò micament pateixen més d’un únic 

problema econòmic que els impedeix arribar a final de mes. 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: SITUACIONS DE VULNERABILITAT  ECONÒMICA Y RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT

15 5 13 33

7,7% 3,5% 24,5% 8,4%

-,6 -2,6 4,5

181 137 40 358

92,3% 96,5% 75,5% 91,6%

,6 2,6 -4,5

196 142 53 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Adjusted Residual

Count

% within Població
ocupada, inactiva i
aturada

Sí

No

Actualment a la seva
llar hi ha problemes
econòmics que
impedeixen fer front a
les despeses de la
hipoteca/lloguer, pagar
els rebuts d'aigua, gas,
calefacció, electricitat,
comunitat o comprar
aliments?

Total

Ocupats
(treballen/
estudien i
treballen)

Inactius
(estudiants,

jubilats,
tasques llar,
invalidesa)

Desocupats
(aturats)

Població ocupada, inactiva i aturada

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: SITUACIONS DE VULNERABILITAT  ECONÒMICA I ATUR A LES LLARS

19 14 33

19,0% 4,8% 8,4%

4,4 -4,4

81 277 358

81,0% 95,2% 91,6%

-4,4 4,4

100 291 391

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Algun
membre de la llar està
en situació d'atur?

Adjusted Residual

Count

% within Algun
membre de la llar està
en situació d'atur?

Adjusted Residual

Count

% within Algun
membre de la llar està
en situació d'atur?

Sí

No

Actualment a la seva
llar hi ha problemes
econòmics que
impedeixen fer front a
les despeses de la
hipoteca/lloguer, pagar
els rebuts d'aigua, gas,
calefacció, electricitat,
comunitat o comprar
aliments?

Total

Si No

Algun membre de la
llar està en situació

d'atur?

Total
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Tal i com es desprèn dels resultats de la taula que acabem de presentar més de la meitat de 

la població que està en situació d’extrema vulnerab ilitat econòmica té problemes per fer 

front les despeses dels rebuts de l’aigua, gas, ele ctricitat, calefacció o comunitat (63,5%), 

per pagar les quotes de la hipoteca o el lloguer de  l’habitatge (57,6%), o fer front a les 

despeses derivades de la compra d’aliments (51,5%).  No oblidem que el 48,5% 

d’aquestes persones paguen, en concepte de despeses  d’hipoteca o lloguer, més de 

500€ al mes. 

 

Pel que fa al tipus d’ajuts que reben per afrontar aquesta situació de vulnerabilitat 

econòmica cal destacar que en la majoria dels casos  (48%) és la família de les persones 

que es troben en una situació de necessitat per pod er afrontar les despeses bàsiques, la 

que s’encarrega de proporcionar ajuda a aquestes pe rsones.   

 

El 21% de les persones que pateixen vulnerabilitat econòmica a Caldes de Montbui reben 

ajut d’entitats socials  i associacions sense ànim de lucre. 

 

Les institucions públiques  ocupen la tercera posició en aquest rànquing, molt per sota de les 

famílies, amb un percentatge del 15% (en el 100% dels casos aquestes ajudes les dona 

l’ajuntament). 

 

 

De totes maneres destaquem que un 21% d’aquestes pe rsones que es troben en situació 

de necessitat per no poder afrontar les despeses bà siques no reben ajuda de ningú , la 

qual cosa les situa en una posició d’extrema exclusió social. D’això en deduïm que gairebé el 

2% del total de la població de Caldes de Montbui es tà en una situació de necessitat 

 
Quins són els problemes econòmics que li 

impedeixen arribar a final de mes i no poder fer fr ont 
a les despeses i serveis bàsics? (múltiple resposta ) 

 

Freqüència % de casos 

 
No puc o necessito ajuda per fer front a les despeses 
dels rebuts de l’aigua, gas, calefacció, electricitat o 
comunitat 
 

21 63,5% 

 

No puc o necessito ajuda per fer front a les despeses de 
la hipoteca o el lloguer de l’habitatge 
 

19 57,6% 

 
No puc o necessito ajuda per fer front a les despeses per 
a la compra d’aliments 
 

17 51,5% 
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extrema  per dos motius, a saber, tenen greus dificultats per arribar a final de mes i afrontar les 

despeses bàsiques i no reben ajuda de ningú. La immensa majoria d’aquestes persones 

viuen al nucli urbà del poble. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Reacció davant possibles situacions de necessitat f utures 

 

Un dels objectius de l’apartat sobre l’àmbit assistencial era precisament el de saber què farien 

els ciutadans de Caldes de Montbui que actualment no es troben en una situació de necessitat, 

en el cas que s’hi trobessin en un futur a curt o mig termini. La finalitat sobretot passava per  

quantificar el percentatge de persones que no sabrien què fer o a qui acudir, per manca de 

coneixement i xarxa social de suport, en cas de trobar-se en una situació d’aquestes 

característiques. 

 

Aquest indicador es formulava a través de la següent pregunta en el qüestionari de l’enquesta: 

“Si ara mateix vostè es trobés en una situació de necessitat (problemes econòmics,de salut o 

emocionals) qui creu que li podria prestar diners i suport/acollida emocional?”. Els resultats 

obtinguts es detallen a continuació: 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

Qui l’ajuda a tirar endavant?  (múltiple resposta)  Freqüència  % de casos  

La família 16 48% 

Ningú 7 21% 

Entitats i associacions sense ànim de lucre 7 21% 

L’ajuntament 5 15% 

 
SI vostè es trobés en un moment de necessitat o 

tingués problemes econòmics, de salut o 
emocionals, qui creu que l’ajudaria? (múltiple 

resposta) 
 

Freqüència % de casos 

La família 317 90% 

Els amics 92 26% 

L’ajuntament 39 11% 

Entitats sense ànim de lucre 29 8% 

Ningú 17 4% 
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Dels resultats obtinguts per aquesta variable se’n desprenen dues grans conclusions: 

 

- El 90% dels ciutadans de Caldes que actualment no e s troben en una 

situació de vulnerabilitat econòmica i/o social pod rien comptar amb les 

xarxes de suport familiar per fer front a una hipot ètica situació de 

vulnerabilitat.  

 

- Només un 4% de calderins es trobaria en una posició  de vulnerabilitat 

extrema en el cas de trobar-se en una situació de m anca de recursos 

econòmics i/o socials degut a l’absència de xarxes de solidaritat familiars 

o socials, la poca solvència de les mateixes, o al desconeixement dels 

recursos assistencials existents al territori.  
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RESUM III: Àmbit relacional - ciutadania (1)  
 

El percentatge de persones del municipi que obtenen  titulacions relacionades amb la formació 

professional (18,7%) és significativament superior a les dades observades pel municipi de la 

Garriga, el conjunt del Vallès oriental, la demarca ció de barcelona i el conjunt de Catalunya , i és 

per aquest motiu que la proporció de ciutadans de Caldes de Montbui que tenen titulacions universitàries 

(17,6%) és inferior que la observada per la Garriga (23,5%) i pel total de Catalunya (20,3%). 

 

Des del 2011 fins a l’actualitat la població de Cal des de Montbui està apostant per una major 

inversió en el sistema educatiu,  cosa que es traduiria en un augment progressiu del percentatge de 

persones que obtenen titulacions universitàries, però també títols de formació professional i de batxillerat 

superior. A l’hora d’invertir en educació, els joves del muni cipi es decanten a parts iguals entre els 

estudis de formació professional i les titulacions universitàries. A més, no observem 

comportaments diferents en funció del gènere,  a saber, tant homes com dones inverteixen de la 

mateixa manera tant en titulacions universitàries com en estudis de formació professional 

 

Les persones immigrants d’origen estranger  residents al municipi no només tenen un percentatge 

d’estudis baixos notablement més elevat que els aut òctons , sinó que també obtenen moltes menys 

titulacions en estudis superiors i de formació prof essional que els nacionals espanyols. 

 

Gairebé el 75% de les persones de 18 i més anys emp adronades a Caldes que realitzen algun 

tipus de formació reglada es desplacen fora del pob le (sobretot a altres municipis de la demarcació 

de Barcelona distints del Vallès oriental) per raó d’estudis. 

 

Un 29,2% de les persones empadronades a Caldes de M ontbui pertanyen almenys a una 

associació del municipi.  El percentatge d’associacionisme tant a nivell català, com el registrat per la 

demarcació de Barcelona era, l’any 2013, del 37%, és a dir 7,8 punts percentuals superior que el del 

poble. Però si tenim en compte que nosaltres només comptàvem com a associades a les persones que 

formaven part d’una entitat del mateix municipi és molt possible que el percentatge total de pertinença 

associativa a Caldes sigui molt similar al de la mitjana global del país, i de la demarcació. El 78,1% dels 

associats pertany a una sola entitat, mentre que la resta, el 21,9%, formen part de dues o més 

associacions. 

 

Tipus/perfil ideal de les persones associades del m unicipi:  ciutadans autòctons i/o persones de 65 i 

més anys. 

 

Tipus/perfil ideal de les persones no associades de l municipi:  ciutadans immigrants d’origen 

estranger i/o persones joves d’entre 18 i 35 anys. 
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RESUM III: Àmbit relacional - ciutadania (2)  
 

De  les relacions dels enquestats amb la seva família  més propera  destaquem que aquestes són 

molt bones o més aviat bones en més del 95% dels casos. Només el 3% dels entrevistats asseguren no 

tenir família propera. Per tant, a Caldes, la solidesa de les xarxes socials familiars és extensa i de qualitat 

 

Respecte a les relacions que els ciutadans de Calde s de Montbui tenen amb els membres de la 

seva llar  (siguin familiars o no), observem que la qualitat de les mateixes és molt bona o bona en 

pràcticament el 100% dels casos. No s’observen problemes de convivència dins les unitats familiars. 

 

Un 4,9% dels enquestats asseguren no tenir amics  al municipi. Gairebé l’ 11% de les persones que 

resideixen a les urbanitzacions no tenen amics al poble. I un 20% dels ciutadans de Caldes que porten 

menys de 5 anys vivint-hi  asseguren que tampoc en tenen. 

 

Pel que fa a la relació dels enquestats amb els seu s veïns  destaca que, en el 89,5% dels casos les 

relacions veïnals són molt bones (55%) o més aviat bones (34,5%). Per bé que observem que gairebé un 

6% d’aquestes relacions són dolentes o molt dolentes. Quan aprofundim en l’anàlisi d’aquesta variable 

ens adonem que són les dones (94%), en una proporció significativament més alta que la dels homes 

(84.9%) les qui tenen unes relacions més bones amb els veïns. 

 

Un gens menyspreable 23,7% dels ciutadans del poble considera que a Caldes existeix una situació de 

conflicte entre persones autòctones i els immigrant s d’origen estranger,  una dada rellevant si tenim 

en compte que el percentatge d’immigrants estrangers de 18 i més anys és només del 8%. 

 

El 72,7% dels ciutadans del poble que opina que existeix una situació de conflicte entre autòctons i 

immigrants d’origen estranger ho sosté afirmant que és perquè s’emporten totes les ajudes i/o 

existeixen massa diferències culturals  que dificulten o fan molt difícil la convivència. De totes 

maneres, que més del 15% dels enquestats que opina que efectivament existeix un conflicte entre 

autòctons i immigrants consideri que és perquè ho senten a dir a la resta de la població és un clar 

exemple de l’arrelament i la potència de determinats estere otips i rumors  que planen, entre els 

autòctons, sobre la població estrangera. 

 

No existeix un perfil més o menys concret de ciutadans que tinguin major tendència a expressar 

l’existència d’aquest conflicte. De tal manera que és una opinió que està més o menys arrelada entre tots 

els col·lectius socials (sense perdre de vista que el 76,3% dels ciutadans del poble no hi veuen 

conflicte).El que sí hem constatat però, és que la pertinença associativa és una variable que té un pes 

molt important en aquesta qüestió. El fet de formar part activa del teixit associatiu del poble fa que els 

estereotips negatius sobre el col·lectiu estranger tinguin menys potència/capacitat de persuasió/seducció. 
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RESUM III: Àmbit relacional - ciutadania (3)  
 

Un 8,4% dels ciutadans de Caldes de Montbui afirmen  trobar-se en una situació de necessitat i 

tenir problemes per arribar a final de mes, és a di r, per fer font a les despeses bàsiques  (habitatge i 

serveis essencials). Les persones que actualment tenen problemes per afrontar les despeses bàsiques i 

arribar a final de més són sobretot immigrants estrangers, persones que fa 10 o menys anys que 

resideixen al municipi, dones (progenitores principals de famílies monoparentals), joves d’entre 18 a 35 

anys, persones que estan es situació d’atur, llars que tenen algun dels seus membres actius a l’atur i 

famílies que ingressen menys de 1.200€ al mes (tenint en compte que el nombre mitjà de membres per 

llar on resideixen les persones que pateixen vulnerabilitat econòmica és de 3,5). 

 

El 45,4% de les persones que hem detectat que són e xtremadament vulnerables econòmicament 

pateixen més d’un únic problema econòmic  que els impedeix arribar a final de mes. Més de la meitat 

de la població que està en situació d’extrema vulnerabilitat econòmica té problemes per fer front les 

despeses dels rebuts de l’aigua, gas, electricitat, calefacció o comunitat (63,5%), per pagar les quotes de 

la hipoteca o el lloguer de l’habitatge (57,6%), o fer front a les despeses derivades de la compra 

d’aliments (51,5%). No oblidem que el 48,5% d’aquestes persones paguen, en concepte de despeses 

d’hipoteca o lloguer, més de 500€ al mes. 

 

Pel que fa al tipus d’ajuts que reben per afrontar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica cal 

destacar que en la majoria dels casos (48%) és la família la que s’ encarrega de proporcionar ajuda  

a aquestes persones. El 21% reben ajut d’entitats socials i associacions sense ànim de lucre, i el 15% de 

l’ajuntament de Caldes. 

 

El principal problema és que el 21% d’aquestes persones no reben ajuda de ningú, la qual cosa les situa 

en una posició d’extrema exclusió social.  D’això en deduïm que gairebé el 2% del total de la població 

de Caldes de Montbui està en una situació de necessitat extrema per dos motius, a saber, tenen greus 

dificultats per arribar a final de mes i afrontar les despeses bàsiques i no reben ajuda de ningú. La 

immensa majoria d’aquestes persones viuen al nucli urbà del poble. 

 

El 90% dels ciutadans de Caldes que actualment no e s troben en una situació de vulnerabilitat 

econòmica i/o social podrien comptar amb les xarxes  de suport familiar per fer front a una 

hipotètica situació de vulnerabilitat . I només un 4% d’aquests ciutadans patiria una situació de 

vulnerabilitat extrema en el cas de trobar-se en una situació de manca de recursos econòmics i/o socials 

degut a l’absència de xarxes de solidaritat familiars o socials, la poca solvència de les mateixes, o al 

desconeixement dels recursos assistencials existents al territori. 
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2.4- ÀMBIT ECONÒMIC - LABORAL  

 

 

Activitat principal dels enquestats 

 

Amb aquesta variable volem donar compte de quina és la situació de la població de Caldes de 

Montbui respecte a la seva activitat principal. Tal i com analitzarem a continuació, aquest és un 

indicador que ens permetrà, entre d’altres, saber els percentatges d’atur, de població activa i 

de població ocupada.  Els resultats obtinguts es resumeixen en els següents gràfics:  

 

 

 
 

 

Cal dir, abans de res, que les persones de 65 i més  anys s’han etiquetat totes dins la 

categoria de resposta “jubilats” (a no ser que en el moment de fer l’enqu esta tinguessin 

algun tipus d’activitat laboral),  Hem cregut adient separar les categories; “dedicació a les 

tasques de la llar “i “jubilats”, per tal de poder separar clarament quin tipus d’inactivitat es 

produeix per qüestions d’edat, i quina altre per raó social. 
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De les dades de les gràfiques presentades destaquem el següent: 

 

- La taxa d’activitat de la població Caldes de Montbu i (persones de 18 a 64 

anys que treballen o estan disposades a fer-ho) es situa al voltant del 81%  

segons les dades obtingudes per l’enquesta, per bé que els registres censals 

del 2013 la xifren en el 85%. De totes maneres, les dades obtingudes pel 

cens de població 2013 a nivell provincial i català situen la taxa d’activitat 

d’aquests territoris en el 81% i 80,9% respectivame nt.  Una xifra 

pràcticament idèntica a la registrada per la població de Caldes en aquesta 

enquesta. 

 

- Així doncs la població inactiva està conformada pels estudiants, els jubilats, 

les persones que es dediquen a les tasques de la llar i aquells que tenen algun 

tipus d’invalidesa laboral. En total suposen el 19% dels enquestats que tenen 

entre 18 i 64 anys 

 

- El percentatge d’ocupació de Caldes de Montbui (per sones de 18 a 64 

anys ocupades) es situa gairebé en el 64%,  segons les dades de la nostra 
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enquesta, una xifra molt similar a la obtinguda pel cens l’any 2013 (66%). En 

canvi, la taxa d’ocupació censal en data 2013 registrada a nivell provincial i 

nacional català era del 60%. Així doncs, la taxa d’ocupació de Caldes (64%-

66%) es situa entre 4 i 6 punts percentuals per sob re de la observada per 

la demarcació de Barcelona i el total de Catalunya,  per bé que és idèntica 

a la registrada pel municipi de la Garriga. 

 
- El percentatge d’atur  (la gent de 18 i més anys, que no treballa però busca 

feina, és a dir, els actius no ocupats) és a Caldes de Montbui del 21,4%, una 

dada pràcticament idèntica a la observada pel munic ipi de la Garriga 

segons les dades del cens del 2013 . Si comparem aquesta dada amb la 

registrada a nivell de Catalunya (25.7%) i la demarcació de Barcelona (25,2%) 

segons el cens de 2013, la conclusió és que l’atur al poble és entre 4,3 i 3,8 

punts percentuals inferior a la del conjunt del paí s i el global de la 

comarca respectivament.  

 

o El 57% dels aturats de Caldes de Montbui no cobren prestació 

d’atur , ja sigui perquè s’incorporen al mercat de treball per primera 

vegada, o bé perquè ja han esgotat els mesos de prestació als quals 

tenien dret en funció del temps que haguessin estat cotitzant a la 

Seguretat Social. 

o Només el 43% dels aturats disposen  (almenys durant el mes de juliol 

del 2014, data en que es va realitzar el gruix del treball de camp de 

l’enquesta) de prestació d’atur . 

 

- Les persones de 18 a 64 anys l’activitat principal de les quals és estudiar, o 

treballar i estudiar alhora suposen l’11,4% . D’aquests el 57% només estudia 

i el 43% estudia i treballa alhora.  

 

- Només el 4% del total de persones  de 65 i més anys que no treballen, no 

tenen cap tipus de prestació. 

 
- El nombre de persones que es dediquen a les tasques  de la llar representa el 

5,4% de la població, i el 100% són dones. El que destaca d’això és que 

gairebé el 14% de totes les dones del municipi de 1 8 a 64 anys es 

dediquen exclusivament a les tasques de la llar. 
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A continuació farem un anàlisi més exhaustiu (taules de contingència) d e les dades que 

acabem de presentar  sobre l’activitat principal dels ciutadans de Caldes de Montbui.  

 

 

- No existeixen diferències significatives des del pu nt de vista estadístic 

entre el percentatge d’homes actius (83,2%) i la ta xa d’activitat de les 

dones (78,8,%).  La incorporació massiva de la dona al mercat de treball és un 

fet innegable al municipi, i a més, no existeixen diferències de gènere 

rellevants en aquest aspecte.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El 94% dels immigrants de nacionalitat estrangera s ón persones actives 

(població de 18 a 64 anys que treballa o està dispo nible per fer-ho), en 

canvi la mateixa xifra pels autòctons és del 79,5%.  El fet que la immensa 

majoria dels estrangers siguin persones joves en edat de treballar és 

l’explicació més plausible d’aquesta diferència.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: ACTIVITAT DE LA POBLACIÓ I G ÈNERE (18 A 64 ANYS)

129 119 248

83,2% 78,8% 81,0%

1,0 -1,0

26 32 58

16,8% 21,2% 19,0%

-1,0 1,0

155 151 306

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Actius

Inactius

Activitat de la
població

Total

Home Dona

Sexe

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: ACTIVITAT DE LA POBLACIÓ I N ACIONALITAT (18 A 64 ANYS)

217 31 248

79,5% 93,9% 81,0%

-2,0 2,0

56 2 58

20,5% 6,1% 19,0%

2,0 -2,0

273 33 306

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Actius

Inactius

Activitat de la
població

Total

Espanyola Estrangera

Nacionalitat

Total
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- El nivell d’estudis és una variable que influeix directament en l’ocupació dels 

enquestats. El 81,3% de les persones de 18 a 64 anys amb un niv ell alt 

d’estudis estan ocupades (treballen),  la mateixa xifra pel que fa a les 

persones amb estudis mitjans és del 66%, mentre que només el 41% dels 

ciutadans que no tenen estudis o tenen un nivell d’estudis baix estan ocupats. 

La conclusió és clara, a més formació més probabili tats de tenir feina. 

 

 

 

 

- El 85% de les persones que treballen i estudien ten en entre 18 i 35 anys. 

Dit d’una altra manera, el 18% dels joves d’aqueste s edats combinen les 

dues activitats. Tot sembla indicar doncs que entre els més joves cada cop es 

tendeix més a compatibilitzar, si és pot, aquestes dues activitats. 

 

 

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: ACTIVITAT DE LA POBLACIÓ I N IVELL D'ESTUDIS (18 A 64 ANYS)

4 37 93 61 195

36,4% 46,8% 66,0% 81,3% 63,7%

-1,9 -3,6 ,8 3,7

1 24 26 7 58

9,1% 30,4% 18,4% 9,3% 19,0%

-,9 3,0 -,2 -2,4

6 18 22 7 53

54,5% 22,8% 15,6% 9,3% 17,3%

3,3 1,5 -,7 -2,1

11 79 141 75 306

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Ocupats
(treballen/estudien i
treballen)

Inactius (estudiants,
jubilats, tasques llar,
invalidesa)

Desocupats (aturats)

Població
ocupada,
inactiva i
aturada

Total

Sense
estudis Baixos Mitjans Alts

Quin és el seu nivell màxim d'estudis assolit?

Total
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Taxa d’atur i perfil dels aturats 

 

Ens ha semblat útil i interessant fer un anàlisi detallat sobre les dades d’atur i el perfil  dels 

aturats .  

 

En primer lloc presentem les dades sobre el percentatge d’atur desglossades per nacionalitat, 

sexe, edat, nivell d’estudis i zona territorial de residència : 

 

 

- Pel que fa a l’atur, aquesta és una situació que af ecta sobretot a les 

persones de nacionalitat estrangera. La taxa d’atur  entre els immigrants 

d’origen estranger és del 45,2%,  mentre que la taxa d’atur dels nacionals 

espanyols és del 17,9%. 

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: ACTIVITAT PRINCIPAL I EDAT ( TOTAL POBLACIÓ)

45 130 1 176

47,4% 61,6% 1,2% 45,0%

,5 7,1 -9,2

15 0 0 15

15,8% ,0% ,0% 3,8%

7,0 -4,3 -2,1

17 3 0 20

17,9% 1,4% ,0% 5,1%

6,5 -3,6 -2,4

2 21 0 23

2,1% 10,0% ,0% 5,9%

-1,8 3,7 -2,6

13 17 0 30

13,7% 8,1% ,0% 7,7%

2,5 ,3 -3,0

1 20 0 21

1,1% 9,5% ,0% 5,4%

-2,1 3,9 -2,5

0 15 80 95

,0% 7,1% 94,1% 24,3%

-6,3 -8,6 17,0

0 0 4 4

,0% ,0% 4,7% 1,0%

-1,1 -2,2 3,8

2 5 0 7

2,1% 2,4% ,0% 1,8%

,3 ,9 -1,4

95 211 85 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Treballa

Estudia

Treballa i estudia

No treballa però busca
feina i té prestació d'atur

No treballa però busca
feina i no té prestació
d'atur

Dedicació a les tasques
de la llar i/o a la cura
dels fills

És jubilat/da i cobra
algun tipus de pensió

És jubilat/da i no cobra
cap tipus de pensió

Invalidesa laboral

Quina de les
següents
situacions és la
seva?

Total

18-35 anys 36-64 anys 65 i més anys

Edat

Total
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- De totes maneres, la situació dels estrangers que estan a l’atur és f orça 

preocupant ja que: 

o Del total d’ immigrants  d’origen estranger que estan a l’atur el 71,4% 

no cobra prestació.  

o Del total de nacionals espanyols  que estan a l’atur, una mica més de 

la meitat, a saber, el 51,3% no cobra prestació .  

 

- La taxa d’atur  entre la població de 18 a 35 anys  és del 19,5%. 

o Del total d’’aquests joves que estan a l’atur el 80% no cobra prestació  

 

- La taxa d’atur  entre la població de 36 a 64 anys és del 22,2%.  

o Del total d’’aquest adults que estan a l’atur el 54% no cobra prestació  

  

- La taxa d’atur entre els homes  és del 20%. 

o Del total d’homes que estan a l’atur el 57,7% no cobra prestació . 

 

- La taxa d’atur entre les dones  és del 22,7%. 

o Del total de dones que estan a l’atur el 55,5% no cobra prestació . 

 

- La taxa d’atur  calculada a la zona territorial corresponent al nucli urbà de 

Caldes és del 24,5%. 

o Del total d’aturats que resideixen al nucli urbà un 61% no cobra 

prestació d’atur. 

 

- La taxa d’atur  calculada a la zona territorial corresponent a les urbanitzacions 

i nuclis disseminats del terme municipal de Caldes és del 14,6%. 

o Del total d’aturats que resideixen fora del nucli urbà un 41,6% no 

cobra prestació d’atur. 

 

- La taxa d’atur  de les persones del municipi que tenen un nivell alt de 

formació és del 10,3% 

o Del total d’aturats amb un nivell alt d’estudis el 71,4% no cobra 

prestació. 

 

- La taxa d’atur  dels calderins que tenen un nivell d’estudis mitjà és del 19,1% 

o Del total d’aturats amb un nivell mitjà d’estudis el 45,4% no cobra 

prestació. 

 

- La taxa d’atur  entre la població de Caldes de Montbui que té un nivell 

d’estudis baix és del 36,4% 
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o Del total d’aturats amb un nivell baix d’estudis el 62,5% no cobra 

prestació. 

 

Pel que fa a les característiques concretes dels aturats destaquem les següents dades:  

 

El 60,4% dels desocupats del municipi són aturats d e llarga durada  (porten un any o més a 

l’atur), la qual cosa ens indica que gairebé dos de cada tre s aturats de Caldes de Montbui 

estan en situació d’atur crònic. Aquest tipus d’atu r afecta fonamentalment a les persones 

amb un nivell baix d’estudis, a saber, gairebé el 1 00% dels calderins que estan en 

situació d’atur i tenen un nivell d’estudis baix po rten un any o més en situació de 

desocupació. 

 

La majoria de les persones aturades del poble prove nen del sector serveis (62%), seguit 

del sector industrial (26%), la construcció (9%), i  l’agricultura (4%).  

 

Si comparem aquestes dades amb les obtingudes pels resultats de l’atur registrat el mes de 

novembre de 2013 pel municipi de la Garriga, i pel conjunt de la província destaquem que: el 

nombre d’aturats de la Garriga  que provenen del se ctor de la construcció és idèntic al 

de Caldes (9%) i lleugerament inferior que el provi ncial (13%). La proporció de calderins 

aturats que provenen del sector industrial és molt similar a l’observat a la Garriga (25%) i 

molt inferior al de la demarcació de Barcelona (15, 4%). Finalment, i pel que fa als serveis, 
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els aturats de Caldes que provenen d’aquest sector (62%) presenten unes xifres 

lleugerament superiors a les de la Garriga (59%) i lleugerament superiors a les de la 

província (65,6%).  

 

 

 

 

 

 

 

El 45,3% de les persones aturades no han realitzant  cap tipus de formació des de que 

estan a en situació de desocupació.  
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El 46,1% dels aturats del municipi no tenen cap tip us d’ingrés mensual.  Aquest 

percentatge és inferior a la proporció d’aturats que no cobra cap tipus de prestació (que com 

dèiem anteriorment és del 57%). Això succeeix perquè podria ser que tot i no cobrar la 

prestació d’atur, alguns d’ells cobressin alguna altre prestació social o tinguessin ingressos 

derivats d’ajudes familiars, d’amics, d’entitats socials, etc. 

 
El 86,4% dels aturats que cobren  prestació d’atur perceben uns ingressos mensuals no 

superiors als 900€, i el 54,5% ingressa 600€ o meny s al mes  

 
Una altra dada interessant en aquest sentit té a veure amb els ingressos de la llar. Gairebé el 

23% dels aturats viu en llars els ingressos de les quals no superen els 900€. Un 22% resideix 

en llars on els ingressos globals estan entre 900€ i els 1.200€. Gairebé un 32% resideix en llars 

que perceben uns ingressos mensuals d’entre 1.201€ i 2.000€. Finalment un 22% dels aturats 

viuen en llars que superen els 2.000€ mensuals. En tot cas, destaca que la immensa majoria 

dels  aturats (78%) viuen en llars que obtenen uns ingres sos mensuals superiors als 

900€. Tot i que cal tenir en compte que el nombre m itjà de persones d’aquestes llars és 

de 3,45 membres.  

 
El 68,6% dels aturats de Caldes tenen despeses mens uals derivades del lloguer  o la 

hipoteca. I dels aturats que han d’afrontar les des peses de l’habitatge el 48,7% ha de fer 
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front a unes quantitats superiors als 500€ mensuals . Només un 8,5% paga 300€ o menys al 

més, i la resta, a saber, el 42,8% paga entre 301€ i 500€ mensuals. 

 

El 24,5% dels aturats afirmen trobar-se en una situ ació de necessitat per no poder 

afrontar les despeses bàsiques. 

 

Conclusions:  

 

Així doncs queda demostrat que l’atur afecta sobretot a les persones de nacionalit at 

estrangera (la taxa d’atur dels immigrants d’origen  estranger és del 45,2%) i a les 

persones que tenen un nivell d’estudis baix (la tax a d’atur de les persones que tenen un 

nivell baix de formació és del 36,4%).  No s’observen diferències significatives entre la 

taxa d’atur i l’edat o el gènere. Per bé que l’atur  registrat al nucli urbà (24,5%) és 

significativament més elevat que l’observat a les u rbanitzacions i els nuclis disseminats 

(14,6%). L’explicació del diferencial d’atur que hem trobat segons zona de residència (i ens 

apunta que l’atur al nucli urbà és substancialment més elevat que a les urbanitzacions i nuclis 

disseminats) rau, en part, en el fenomen de la immigració, precisament al nucli urbà és on es 

concentren la majoria d’immigrants d’origen estranger (els quals pateixen un atur molt més 

accentuat que el autòctons). Però també en el fet que el 34% dels residents de 18 a 64 anys al 

nucli urbà tenen un nivell baix d’estudis, mentre que la mateixa proporció en el cas dels 

residents a les urbanitzacions és només del 18,9%. 

 

D’altra banda, i seguint amb l’atur, el percentatge global de persones aturades que no 

cobren cap tipus de prestació (57%), cosa que demos tra que la desocupació a Caldes és 

un fenomen crònic de llarga durada. De fet, el 60,4 % de les persones desocupades de 

caldes fa un any o més que estan aturades.  Aquest allargament de l’atur s’ha convertit 

en un problema crònic (dificultat extrema per troba r feina) sobretot en els següents 

col·lectius: immigrants estrangers  (el 71,4% dels que estan aturats no cobren prestació), i 

persones amb estudis baixos  (62,5% dels que estan aturats no cobren prestació). Entre els 

joves de 18 a 35 anys, les persones aturades que no cobren prestació suposen el 80%, i entre 

es universitaris el 71,4%, però és possible que una part important d’aquests col·lectius no la 

percebi, no pas perquè l’hagi esgotat, sinó perquè encara no hagi cotitzat per poder-la gaudir.  

 

Queda demostrat doncs que les persones que pateixen menys atur són aquelles q ue tenen 

un nivell d’estudis mitjà  (19,1%), els nacionals espanyols  (17,9%) i,  sobretot, les 

persones amb un nivell alt d’estudis  (10,3%). Precisament són aquests dos últims col·lectius 

on la cronificació de l’atur és menor. 

 

El 45,3% dels aturats té un nivell baix d’estudis, i el 54,7% de les persones desocupades 

(aturats) no ha realitzat cap tipus de formació des  de que estan a l’atur.  
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Pel que fa a la situació econòmica i familiar dels aturats cal destacar algunes coses importants: 

 

El nombre mitjà de les llars de les persones que ac tualment estan en situació d’atur és 

de 3,4 membres.  I un 23% d’aquestes llars ingressa 900€ o menys al mes. Per bé que el 

54% de les mateixes ingressen més de 1.200€ mensual s. Podria semblar que, 

majoritàriament, els ingressos de les llars on resideixen les persones aturades del poble són 

suficients per no caure en risc d’exclusió social, però cal tenir en compte que el 68,6% 

d’aquestes llars han de fer front també a les despe ses derivades del lloguer o la 

hipoteca, que en el 48,7% dels casos superen els 50 0€ mensuals.  

 

El 24,5% dels aturats afirmen trobar-se en una situ ació de necessitat per poder afrontar 

les despeses bàsiques mensuals, la majoria dels qua ls són immigrats d’origen estranger  

(les xarxes de solidaritat familiar dels quals són més febles, a part de patir un percentatge 

d’atur molt elevat i tenir poca formació). 

 

L’atur a les llars de Caldes de Montbui 

 

També ens ha semblat interessant analitzar i veure fins a quin punt l’atur afecta a les llars 

de Caldes de Montbui.  Aquestes són les dades:  
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L’atur afecta gairebé a un 26% de les llars del pob le. Ens referim a llars on algun dels seus 

membres actius està en situació d’atur. De totes les llars que tenen algun dels seus 

membres a l’atur, el 29,4% presenten més d’un desoc upat, és a dir, que l’atur afecta a 

més d’un dels membres de la mateixa.  

 

 

El nombre de persones de la llar afectades per l’atur és una variable que manté relacions 

d’associació significatives amb la nacionalitat, el nivell d’estudis, la pertinença  associativa, 

i el fet de trobar-se en una situació de necessitat . L’anàlisi de les taules de contingència ens 

revela les següents particularitats: 

 

- El 57,6% de les llars formades per persones de naci onalitat estrangera 

tenen algun dels seus membres a l’atur, i en el 63, 1% d’aquests casos el 

nombre de persones aturades és de dos o més.  

 

- El 12,5% de les llars formades per persones amb un nivell baix d’estudis 

tenen dos o més dels seus membres a l’atur (una dada gairebé 5 punts 

percentuals superior a la mitjana). 

 

- El 82,5% de les llars formades per alguna persona a ssociada en alguna 

entitat del poble no tenen cap dels seus membres a l’atur, una dada 

gairebé 8 punts percentuals superior a la mitjana. 

 
- El 60,6% de les llars  que no poden fer front a les despeses bàsiques per 

arribar a final de mes tenen algun dels seus membre s a l’atur.  

 
 

Així doncs les llars més afectades per l’atur  són les formades per persones amb un nivell 

d’estudis baix, persones que no poden afrontar les despeses bàsiques mensuals, i 

persones de nacionalitat estrangera.  En aquest últim cas per dues raons de pes; perquè 

l’atur entre els estrangers és molt més elevat que el registrat pels autòctons, i perquè l’atur 

afecta, en la majoria dels casos, a més d’un membre de la llar. En canvi, aquelles llars 

formades per alguna persona que és membre d’alguna entitat o associació del poble 

pateixen molt menys atur que la mitjana. 
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: ATUR LLAR I NIVELL D'ESTUDIS

27 83 114 65 289

73,0% 71,6% 72,6% 80,2% 73,9%

-,1 -,7 -,5 1,5

4 20 37 11 72

10,8% 17,2% 23,6% 13,6% 18,4%

-1,3 -,4 2,2 -1,3

6 13 6 5 30

16,2% 11,2% 3,8% 6,2% 7,7%

2,1 1,7 -2,3 -,6

37 116 157 81 391

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?

Adjusted Residual

Count

% within Quin és el
seu nivell màxim
d'estudis assolit?
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Una

Dues o més

Quantes de les persones
que viuen amb vostè
estan a l'atur?

Total

Sense
estudis Baixos Mitjans Alts

Quin és el seu nivell màxim d'estudis assolit?

Total

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: ATUR LLAR I NACIONALITAT

275 14 289

76,8% 42,4% 73,9%

4,3 -4,3

65 7 72

18,2% 21,2% 18,4%

-,4 ,4

18 12 30

5,0% 36,4% 7,7%

-6,5 6,5
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100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: ATUR LLAR I PROBLEMES PER AF RONTAR LES DESPESES BÀSIQUES
MENSUALS

13 276 289

39,4% 77,1% 73,9%

-4,7 4,7

6 66 72

18,2% 18,4% 18,4%

,0 ,0

14 16 30

42,4% 4,5% 7,7%

7,8 -7,8

33 358 391

100,0% 100,0% 100,0%

Count

Adjusted Residual

Count

Adjusted Residual

Count

Adjusted Residual

Count

Cap

Una

Dues o més

Quantes de les persones
que viuen amb vostè
estan a l'atur?

Total

Sí No

Actualment a la seva
llar hi ha problemes

econòmics que
impedeixen fer front a

les despeses de la
hipoteca/lloguer, pagar

els rebuts d'aigua,
gas, calefacció,

electricitat, comunitat o
comprar aliments?

Total

 
 
 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: ATUR LLAR I PERTINENÇA ASSOC IATIVA

94 195 289

82,5% 70,4% 73,9%

2,5 -2,5

16 56 72

14,0% 20,2% 18,4%

-1,4 1,4

4 26 30

3,5% 9,4% 7,7%

-2,0 2,0

114 277 391

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Adjusted Residual

Count
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Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Adjusted Residual

Count

% within Forma part
d'alguna entitat o
associació del poble

Cap

Una

Dues o més

Quantes de les persones
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estan a l'atur?
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Sí No

Forma part d'alguna
entitat o associació del

poble

Total
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Finalment, la última dada que ens proporciona informació sobre com l’atur afecta a les llars té a 

veure precisament amb la quantitat de llars que tenen tots els seus membres actius a l’atur.  

 
 
El percentatge de llars on tots els seus membres ac tius estan a l’atur a Caldes de 

Montbui és del 3,3%. 

 

 

 

 
 
 
 

Valoració sobre el Servei d’Ocupació Municipal de l ’Ajuntament de Caldes 

 
 
 
El qüestionari de l’enquesta també incorporava la valoració d’aquest servei municipal per part 

dels enquestats. De totes maneres aquesta pregunta només l’han respòs les persones que 

es trobaven en situació d’atur a l’hora de fer l’en questa.  Aquests són els resultats obtinguts: 
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En primer lloc cal dir que aquesta pregunta té un percentatge de no resposta del 37,5%, és a 

dir, només l’han contestada el 62,3% dels aturats per un a única raó, a saber, la resta dels 

desocupats enquestats el desconeixia.  

 

Els resultats obtinguts per aquells que sí que coneixien el servei són els que es presenten a la 

gràfica anterior i es comenten tot seguit: la immensa majoria (78,7%) de les persones 

aturades que coneixen el Servei d’Ocupació Municipa l de l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui fan una bona o molt bona valoració del mate ix.  La resta, és a dir, el 21,3% 

qualifiquen el seu funcionament de molt dolent o més aviat dolent. 

 

 

Ubicació del lloc de treball dels ocupats 

 

La darrera pregunta relacionada estrictament amb l’àmbit laboral feia referència a la ubicació 

del lloc de treball de les persones ocupades. Les dades obtingudes per l’enquesta es mostren 

en el següent gràfic:  
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El 44,4% de les persones de Caldes que treballen ho  fan al mateix poble.  El 55,6% dels 

ocupats s’han de desplaçar a un altre municipi per raons de feina , d’aquests el 37,6% a un 

poble o ciutat de la mateixa comarca, i el 57% a un municipi fora de la comarca però dins de la 

demarcació de Barcelona. La resta, a saber el 5,5% dels que treballen fora de Caldes 

assegura no tenir un lloc fix de feina. 

 

 

Fent un anàlisi més exhaustiu d’aquesta variable ens hem adonat que existeix una relació 

d’associació significativa entre la ubicació del lloc de treball de les persones ocupades de 

Caldes i el gènere, la zona territorial de residència, els a nys de residència al municipi i el 

nivell d’ingressos:  

 

- La majoria de persones ocupades de Caldes que porte n tota la vida 

residint al poble (62%) treballen al mateix municip i. És possible que, en 

bona part, siguin botiguers i petits empresaris que conformen bona part del 

teixit comercial del municipi. En canvi, només un 16,7% dels residents al 

poble que fa 5 o menys anys que hi viuen treballen a Caldes  (la immensa 

majoria d’aquests (50% treballa a un altre municipi de la demarcació de 

Barcelona però fora de la comarca del Vallès oriental).  
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- Només el 32,7% dels homes ocupats de Caldes treball en al poble, en 

canvi, la proporció de dones ocupades residents al municipi que 

actualment treballen al poble arriba fins al 57,6%.  

 
- Si ens fixem amb el lloc de residència dels enquestats observem que el 61,6% 

de les persones ocupades que viuen al nucli urbà de  Caldes treballen al 

mateix municipi. En canvi, la mateixa proporció per  aquelles que viuen en 

urbanitzacions o nuclis disseminats és només del 31 ,4%, ja que la gran 

majoria (gairebé el 43%), es desplaça a altres municipis de la demarcació de 

Barcelona, fora de la comarca del Vallès oriental, per treballar. 

 

- Finalment, crida l’atenció que el 52,2% de les persones que te nen uns 

nivells d’ingressos més elevats (més de 1.500€ mets  mensuals) treballin 

fora del municipi i de la comarca, és a dir, en pob les o ciutats de la resta 

de la demarcació de Barcelona (fonamentalment a Bar celona ciutat). En 

canvi, són les persones ocupades amb uns ingressos més baixos, les qui 

en major proporció (65,5%) treballen a Caldes de Mo ntbui. 

 
 

Així doncs, de totes aquestes dades en podem treure dues grans conclusions en forma de 

perfils poblacionals o tipus ideals: 

 

El perfil/tipus ideal de les persones ocupades que treballen a Caldes de Montbui respon 

sobretot a un o més dels següents atributs: dona, r esidents al municipi de tota la vida, 

residents al nucli urbà de Caldes i persones amb un a baixa remuneració salarial (600€ al 

mes o menys). 

 

El perfil/tipus ideal de les persones ocupades que treballen fora de Caldes de Montbui 

(sobretot a Barcelona o a municipis de la demarcaci ó de Barcelona però fora del Vallès 

oriental) respon a un o més dels següents atributs:  home, residents a alguna 

urbanització, persones que fa 5 o menys anys que re sideixen al municipi i persones amb 

una remuneració salarial de més de 1.500€ mensuals.  
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: MUNICIPI ON TREBALLEN ELS OC UPATS I GÈNERE

34 53 87

32,7% 57,6% 44,4%

-3,5 3,5

26 15 41

25,0% 16,3% 20,9%

1,5 -1,5

38 24 62

36,5% 26,1% 31,6%

1,6 -1,6

6 0 6

5,8% ,0% 3,1%

2,3 -2,3

104 92 196

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

A Caldes de Montbui

A un altre municipi de la
comarca del Vallès
oriental

A un altre municipi de la
demarcació de Barcelona

No tinc un lloc de treball
fix

A quin
municipi
treballa?

Total

Home Dona

Sexe

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: MUNICIPI ON TREBALLEN ELS OC UPATS I ZONA TERRITORIAL DE
RESIDÈNCIA

65 22 87

51,6% 31,4% 44,4%

2,7 -2,7

25 16 41

19,8% 22,9% 20,9%

-,5 ,5

32 30 62

25,4% 42,9% 31,6%

-2,5 2,5

4 2 6

3,2% 2,9% 3,1%

,1 -,1

126 70 196

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

A Caldes de Montbui

A un altre municipi de la
comarca del Vallès
oriental

A un altre municipi de la
demarcació de Barcelona

No tinc un lloc de treball
fix

A quin
municipi
treballa?

Total

Nucli urbà
Urbanitza

cions

A quina zona del poble
viu?

Total
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: MUNICIPI ON TREBALLEN ELS OC UPATS I ANYS DE RESIDÈNCIA AL POBLE

44 3 14 5 8 13 87

62,0% 16,7% 48,3% 19,2% 33,3% 46,4% 44,4%

3,7 -2,5 ,5 -2,8 -1,2 ,2

9 5 5 12 6 4 41

12,7% 27,8% 17,2% 46,2% 25,0% 14,3% 20,9%

-2,1 ,8 -,5 3,4 ,5 -,9

15 9 10 8 10 10 62

21,1% 50,0% 34,5% 30,8% 41,7% 35,7% 31,6%

-2,4 1,8 ,4 -,1 1,1 ,5

3 1 0 1 0 1 6

4,2% 5,6% ,0% 3,8% ,0% 3,6% 3,1%

,7 ,6 -1,0 ,2 -,9 ,2

71 18 29 26 24 28 196

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

A Caldes de Montbui

A un altre municipi de la
comarca del Vallès
oriental

A un altre municipi de la
demarcació de Barcelona

No tinc un lloc de treball
fix

A quin
municipi
treballa?

Total

Hi ha viscut
tota la vida

Menys de
5 anys

Entre 5 i
10 anys

Entre 11 i
15 anys

Entre 16 i
20 anys

Més de
20 anys

Quin any va venir a viure al poble?

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: MUNICIPI ON TREBALLEN ELS OC UPATS I NIVELL D'INGRESSOS NETS MENSUALS

4 11 11 13 17 12 68

66,7% 64,7% 47,8% 44,8% 38,6% 26,1% 41,2%

1,3 2,1 ,7 ,4 -,4 -2,5

0 4 9 8 8 8 37

,0% 23,5% 39,1% 27,6% 18,2% 17,4% 22,4%

-1,3 ,1 2,1 ,7 -,8 -1,0

2 2 3 8 16 24 55

33,3% 11,8% 13,0% 27,6% 36,4% 52,2% 33,3%

,0 -2,0 -2,2 -,7 ,5 3,2

0 0 0 0 3 2 5

,0% ,0% ,0% ,0% 6,8% 4,3% 3,0%

-,4 -,8 -,9 -1,0 1,7 ,6

6 17 23 29 44 46 165

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nivell
d'ingressos néts
mesuals individuals

Adjusted Residual

Count

% within Nivell
d'ingressos néts
mesuals individuals

Adjusted Residual

Count

% within Nivell
d'ingressos néts
mesuals individuals

Adjusted Residual

Count

% within Nivell
d'ingressos néts
mesuals individuals

Adjusted Residual

Count

% within Nivell
d'ingressos néts
mesuals individuals

A Caldes de Montbui

A un altre municipi de la
comarca del Vallès
oriental

A un altre municipi de la
demarcació de Barcelona

No tinc un lloc de treball
fix

A quin
municipi
treballa?

Total

Cap ingrés
o menys
de 300€

Entre 300
i 600€

Entre 601€ i
900€

Entre 901€ i
1.200€

Entre 1.201€
i 1.500€

Més de 1.
500€

Nivell d'ingressos néts mesuals individuals

Total
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Despeses mensuals de la hipoteca o el lloguer de l’ habitatge 

 

Pel que fa a les despeses relacionades amb el lloguer o la hipoteca dels habitatges de les 

persones enquestades (evidentment no es compten aquelles llars on la hipoteca ja ha estat 

amortitzada o la vivenda respon a una cessió) observem el següent: 

 

 

 

En primer lloc és important dir que un 9,2% dels enquestats no ha contestat  aquesta 

pregunta. 

 

En segon lloc destaquem que, del total de persones que han contestat aquest pregunta, el 

47,9% ja tenen la hipoteca amortitzada o viuen en u n habitatge pel qual no han de pagar. 

 

Per tant, el cost de l’habitatge d’aquelles persone s que viuen de lloguer o estan pagant 

hipoteca, suposa, per la majoria dels calderins, el  61,5%, un preu superior als 500€ 

mensuals (i d’aquests, la gran majoria, a saber, el 48,2% paguen entre 501€ i 700€ al mes). La 

resta, és a dir, el 38,5% dels residents al municipi paga, pel seu h abitatge, menys de 500€ 

al mes  (d’aquests, la immensa majoria, el 81,7% , hi ha de destinar entre 300 i 500€ al mes). 
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Així doncs, el preu que paguen els ciutadans  de Caldes de Mont bui que viuen de lloguer 

o paguen hipoteca és força elevat. 

 

 

Aquesta variable manté relacions d’associació significatives amb l’edat, la nacionalitat, la 

zona territorial de residència y els anys que fa qu e es viu al municipi :: 

 

- Gairebé el 81% dels ciutadans de Caldes de 65 i més anys no ha de fer front a 

les despeses de la hipoteca o el lloguer de l’habitatge on resideix perquè és 

una qüestió que ja te resolta (fonamentalment perquè tenen la hipoteca 

amortitzada). En canvi, aproximadament el 50% dels joves de 18 a 35 anys 

viuen en llars on el cost de l’habitatge oscil·la entre els 300€ i els 700€. D’altra 

banda, pràcticament el 22% dels adults d’entre 36 a 64 anys han de suportar 

uns costos mensuals superiors als 700€ pel seu habitatge. 

- La immensa majoria dels immigrants d’origen estrang er (62,5%) viuen en 

llars on les despeses del lloguer/hipoteca oscil·le n entre els 300€ i els 

500€. I només un 6,3% del col·lectiu ja té amortitz ades aquestes 

despeses, un percentatge que en el cas dels autòcto ns és del 52%  

- El 33,3% dels enquestats que viuen en una urbanització o nucli disseminat de 

Caldes paguen més de 700€ mensuals en concepte d’hipoteca o lloguer, 

mentre que la mateixa xifra en el cas dels residents al nucli urbà amb prou 

feines arriba al 10%. 

- Gairebé el 50% de les persones que fa 5 o menys anys que resideixen a 

Caldes tenen uns costos d’hipoteca o lloguer mensuals que superen els 700€. 

La mateixa dada pels que porten entre 6 i 10 anys residint al municipi és del 

31%. I en el cas dels residents al municipi que fa entre 11 i 15 anys que hi 

viuen del 33,3%. En canvi, només un 9,4% dels ciutadans de Caldes que fa 

més de 16 anys que hi viuen paguen més de 700€ mensuals pel seu habitatge.  

 

En resum, el perfil/tipus ideal de persones que no tenen despeses derivades del 

cost del lloguer o hipoteca de la vivenda, o que le s despeses per aquests 

conceptes són inferiors als 300€ mensuals responen a una o diverses de les 

següents categories: persones de 65 i més anys, aut òctons, i/o residents al nucli 

urbà de Caldes. 

 

El perfil dels residents a Caldes que tenen unes de speses derivades de la 

hipoteca/lloguer de l’habitatge superiors als 700€ al mes respon a una o diverses 

de les següents categories: persones de 36 a 64 any s, residents en urbanitzacions 

o nuclis disseminats, i/o ciutadans que porten meny s de 16 anys residint a Caldes.  
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: DESPESES MENSUALS DE L'HABIT ATGE I GÈNERE

24 83 63 170

30,8% 41,7% 80,8% 47,9%

-3,4 -2,6 6,6

1 7 5 13

1,3% 3,5% 6,4% 3,7%

-1,3 -,2 1,5

18 39 1 58

23,1% 19,6% 1,3% 16,3%

1,8 1,9 -4,1

20 27 8 55

25,6% 13,6% 10,3% 15,5%

2,8 -1,1 -1,4

10 21 0 31

12,8% 10,6% ,0% 8,7%

1,4 1,4 -3,1

5 22 1 28

6,4% 11,1% 1,3% 7,9%

-,5 2,5 -2,5

78 199 78 355

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Cap

Menys de 300€

Entre 300€ i 500€

Entre 501€ i 700€

Entre 701€ i 900€

Més de 900€

Quines són les
despeses mensuals
de la hipoteca o el
lloguer del seu
habitatge?

Total

18-35 anys 36-64 anys 65 i més anys

Edat

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: DESPESES MENSUALS DE L'HABIT ATGE I NACIONALITAT

168 2 170

52,0% 6,3% 47,9%

4,9 -4,9

11 2 13

3,4% 6,3% 3,7%

-,8 ,8

38 20 58

11,8% 62,5% 16,3%

-7,4 7,4

48 7 55

14,9% 21,9% 15,5%

-1,0 1,0

31 0 31

9,6% ,0% 8,7%

1,8 -1,8

27 1 28

8,4% 3,1% 7,9%

1,0 -1,0

323 32 355

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Cap

Menys de 300€

Entre 300€ i 500€

Entre 501€ i 700€

Entre 701€ i 900€

Més de 900€

Quines són les
despeses mensuals
de la hipoteca o el
lloguer del seu
habitatge?

Total

Espanyola Estrangera

Nacionalitat

Total
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: DESPESES MENSUALS DE L'HABITATGE I ANYS QUE  PORTA RESIDINT AL MUNICIPI

76 2 3 5 14 70 170

62,8% 8,0% 7,1% 15,2% 41,2% 70,0% 47,9%

4,0 -4,1 -5,6 -4,0 -,8 5,2

1 1 1 2 1 7 13

,8% 4,0% 2,4% 6,1% 2,9% 7,0% 3,7%

-2,0 ,1 -,5 ,8 -,2 2,1

18 5 14 7 6 8 58

14,9% 20,0% 33,3% 21,2% 17,6% 8,0% 16,3%

-,5 ,5 3,2 ,8 ,2 -2,7

14 5 11 8 7 10 55

11,6% 20,0% 26,2% 24,2% 20,6% 10,0% 15,5%

-1,5 ,6 2,0 1,5 ,9 -1,8

6 8 7 4 3 3 31

5,0% 32,0% 16,7% 12,1% 8,8% 3,0% 8,7%

-1,8 4,3 1,9 ,7 ,0 -2,4

6 4 6 7 3 2 28

5,0% 16,0% 14,3% 21,2% 8,8% 2,0% 7,9%

-1,5 1,6 1,6 3,0 ,2 -2,6

121 25 42 33 34 100 355

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Adjusted Residual

Count

% within Quin any va
venir a viure al poble?

Cap

Menys de 300€

Entre 300€ i 500€

Entre 501€ i 700€

Entre 701€ i 900€

Més de 900€

Quines són les
despeses mensuals
de la hipoteca o el
lloguer del seu
habitatge?

Total

Hi ha viscut
tota la vida

Menys de
5 anys

Entre 5 i
10 anys

Entre 11 i
15 anys

Entre 16 i
20 anys

Més de
20 anys

Quin any va venir a viure al poble?

Total

 

TAULA DE CONTINGÈNCIA: DESPESES MENSUALS DE L'HABIT ATGE I ZONA TERRITORIAL DE
RESIDÈNCIA

124 46 170

50,2% 42,6% 47,9%

1,3 -1,3

11 2 13

4,5% 1,9% 3,7%

1,2 -1,2

50 8 58

20,2% 7,4% 16,3%

3,0 -3,0

39 16 55

15,8% 14,8% 15,5%

,2 -,2

11 20 31

4,5% 18,5% 8,7%

-4,3 4,3

12 16 28

4,9% 14,8% 7,9%

-3,2 3,2

247 108 355

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Adjusted Residual

Count

% within A quina
zona del poble viu?

Cap

Menys de 300€

Entre 300€ i 500€

Entre 501€ i 700€

Entre 701€ i 900€

Més de 900€

Quines són les
despeses mensuals
de la hipoteca o el
lloguer del seu
habitatge?

Total

Nucli urbà
Urbanitza

cions

A quina zona del poble
viu?

Total
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El nivell d’ingressos individual dels enquestats  

 

Els ingressos mensuals néts individuals és una variable de caràcter econòmic que ens dóna 

informació sobre el poder adquisitiu dels ciutadans. És un indicador que normalment obté un 

percentatge de no resposta força elevat, ja que els enquestats són reticents a donar aquest 

tipus d’informació. En el nostre cas però, el percentatge de persones que no ha volgut 

contestar aquesta pregunta és del 13%, significatiu , però moderat.  

 

No serveix de res interpretar els resultats d’aquesta pregunta pel total de la població sense 

diferenciar la seva condició o situació social. Per tant distingirem entre persones jubilades (ens 

referim a la població de 65 i més anys), població aturada (persones en edat de treballar que no 

estan ocupades però busquen feina) i persones ocupades (els que tenen feina i treballen).  

 

 

Els jubilats (persones inactives de 65 i més anys) 

 

En primer lloc cal dir que el percentatge de no resposta entre aquest col·lect iu es situa en 

el 15% i és lleugerament més elevat que l’observat pel total de la població. De les persones 

inactives de 65 i més que han contestat la pregunta hem obtingut els següents resultats: 
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D’aquets resultats en podem treure les següents conclusions: 

 

- Només el 8,3% del total de persones jubilades al po ble no cobren cap 

tipus de pensió. Són dones que gairebé en la totali tat dels caos viuen 

amb la seva parella, i cap d’aquestes persones resi deix en una llar sense 

ingressos. 

- La major part de les persones grans del poble (62,4 %) tenen uns 

ingressos mensuals que no superen els 900€. D’aquests el 61% cobra unes 

pensions que es mouen entre els 300€ i els 600€, mentre la resta (39%) 

ingressa entre 601 i 900€ al mes. 

- El 37,6% del total del col·lectiu de persones inact ives de 65 i més anys 

ingressa mensualment més de 900€ al mes.  D’aquets el 74% es mou en la 

franja que va dels 901 als 1.200€, metre que el 26% cobra mensualment més 

de 1.200€ 

- El 56% de les dones de 65 i més anys tenen uns ingr essos mensuals 

inferiors als 601€.  La mateixa proporció en el cas dels homes és només del 

20,7% 

 
Pel que fa als ingressos pel total de la unitat familiar destaquem que el 77% de les llars on 

resideixen aquestes persones tenen uns ingressos me nsuals superiors als 900€. El 

nombre mitjà de persones per llar és de 2. El 64,5%  de les llars que ingressen menys de 

900€ al mes estan formades per una sola persona.  
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Per tant, pel que fa a la capacitat econòmica de la gent gran del poble podem treure tres grans 

conclusions. En primer lloc, pràcticament  no s’observen casos de pobresa entre el 

col·lectiu (només un 2,4% afirma tenir problemes pe r cobrir les despeses bàsiques 

mensuals). En segon lloc, el poder adquisitiu a nivell personal d’aquestes pe rsones és no 

és excessivament limitat (per bé que el 62,4% cobra  menys de 901€ al mes) ja que el 77% 

de les llars on resideix el col·lectiu té uns ingre ssos superiors als 900€ mensuals (cal 

tenir en compte que la mitjana de persones en aques tes llars no supera els 2 membres, i 

que aproximadament el 80% de les vivendes on reside ixen no tenen associades 

despeses relacionades amb la hipoteca o el lloguer) . I en tercer lloc  el que també 

observem és que, entre el col·lectiu de persones grans del poble, són les dones les qui tenen 

un major risc de vulnerabilitat , ja que la seva subsistència econòmica depèn en major grau 

de les pensions dels seus marits  

 

 

Els aturats (persones en edat de treballar que estan desocupades però busquen feina) 

 

El percentatge de no resposta entre aquest col·lect iu, pel que fa a la pregunta sobre els 

ingressos mensuals individuals es situa només en 1, 9% i és molt inferior a l’observat pel 

total de la població (13%). Així doncs els ingressos mensuals dels aturats, segons les dades de 

l’enquesta, són els següents: 
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El 46,1% dels aturats no perceben actualment cap tipus d’ingrés  mensual. I del 53,9% que 

sí que tenen ingressos mensuals, el 64,3% cobren un a quantitat inferior als 601€.   

 

En primer lloc cal posar de manifest que el percentatge total d’aturats que no cobren prestació 

d’atur és del 57% (com hem analitzat anteriorment), per tant, si, tal i com indiquen les dades 

d’ingressos mensuals, el 53,9% dels aturats tenen algun tipus d’ingrés al mes, vol dir que hi ha 

un 3,1% de les persones desocupades que no cobren p restació  d’atur que, tot i això, 

perceben algun tipus d’ingrés mensual. Això es degut a que aquestes persones reben ajuda 

sobretot de les seves famílies per poder tirar enda vant, i de possibles subvencions 

públiques (per bé que alguns poden rebre ajuda també d’amics i entitats sense ànim de lucre i 

obtenir alguns ingressos en l’economia submergida).  

 

Totes les persones aturades de Caldes que no tenen cap tipus d’ingrés al mes a nivell 

individual viuen en llars formades per més d’una pe rsona.  El 8,3% viuen amb els pares, el 

45,8% viuen amb la seva parella i fill/s, el 33,3% en llars de tipologia diversa, i el 12,5% en llars 

monoparentals. El més destacable és que el 24,5% d’aquestes famíli es no pot afrontar les 

despeses bàsiques mensuals i necessita ajuda per po der fer front a les quotes de la 

hipoteca/lloguer i pagar els serveis bàsics. Del to tal d’aquestes famílies gairebé un 4% 

estaria en risc extrem d’exclusió i pobresa, ja que  no tenen a ningú que els pugui ajudar. 

I el més preocupant és que el 77% d’aquestes famíli es no tenen xarxes de solidaritat 

familiar amb una mínima solidesa a la seva disposic ió. 

 

I és que el nombre mitjà d’aquestes famílies és de 3,5 membres per llar, el 45% 

d’aquestes llars tenen uns costos d’hipoteca/llogue r que oscil·len entre els 300€ i els 

700€, i el 38% d’aquestes llars ingressa menys de 1 .200€ al mes.  

 

 

Els ocupats (persones que treballen) 

 

El percentatge de no resposta entre aquest col·lect iu pel que fa a la pregunta sobre els 

ingressos mensuals individuals es situa en el 15,8% , i és lleugerament superior a l’observat 

pel total de la població (13%). Els resultats d’aquesta variable pel que fa a les persones que 

treballen a Caldes de Montbui són els següents:  
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La gran majoria de les persones ocupades residents al municipi (72,2%) tenen un salari 

superior als 900€ mensuals. D’aquests el 38,6% cobr a més de 1.500€ al mes, el 37% entre 

1.201€ i 1.500€, i el 24,4% entre 901€ i 1.200€.  

 

 

Al creuar aquesta variable amb la resta d’indicadors estructurals de l’enquesta hem observat 

associacions significatives d’associació amb el sexe, la nacionalitat, l’edat i el nivell 

d’estudis, ,  de manera que:  

 

- Són les dones les qui menys cobren, i és que el 37, 2% tenen un salari no 

superior als 900€,  mentre que la mateixa dada pels homes és només del 

19,5%. A més, els homes que cobren més de 1.200€ mensuals suposen el 

67,8%, mentre que en el cas de les dones el percentatge no arriba al 40%. 

Això podria respondre, en part, al fet que les dones tinguin una major proporció 

de contractes a temps parcial, la qual cosa tindria una influència directa en la 

quantitat d’ingressos mensuals.  

 

- En el cas dels immigrants d’origen estranger les desigualtats encara són més 

grans. La gran majoria d’estrangers (58,8%) cobra menys de  901€ al mes,  

una dada que en el cas dels nacionals espanyols és del 24,7% (la diferència és 

doncs de més de 34 punts percentuals).  
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: INGRESSOS NETS MENSUALS DELS  OCUPATS I GÈNERE

4 2 6

4,6% 2,6% 3,6%

,7 -,7

2 15 17

2,3% 19,2% 10,3%

-3,6 3,6

11 12 23

12,6% 15,4% 13,9%

-,5 ,5

11 18 29

12,6% 23,1% 17,6%

-1,8 1,8

30 14 44

34,5% 17,9% 26,7%

2,4 -2,4

29 17 46

33,3% 21,8% 27,9%

1,7 -1,7

87 78 165

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Adjusted Residual

Count

% within Sexe

Cap ingrés o menys
de 300€

Entre 300 i 600€

Entre 601€ i 900€

Entre 901€ i 1.200€

Entre 1.201€ i 1.500€

Més de 1.500€

Nivell d'ingressos
néts mesuals
individuals

Total

Home Dona

Sexe

Total

 

- L’edat també té una influència directa en el salari  dels ocupats. 

Pràcticament la meitat dels joves de 18 a 35 anys q ue treballa (47,3%) 

cobra menys de 901€ al mes.  La mateixa dada pels adults ocupats d’entre 36 

a 64 és només del 18,3%. La diferència és de 29 punts percentuals. 

 

- Finalment, el nivell d’estudis també és una variable que influeix en els salaris 

de les persones ocupades residents a Caldes de Montbui. A saber, el 54,3% 

de les persones ocupades que tenen un nivell d’estu dis alt cobren 

mensualment més de 1.500€.  En canvi, la majoria de les persones amb un 

nivell baix d’estudis (37,8%) tenen uns salaris que oscil·len entre els 1.201€ i 

els 1.500€ al mes. Les persones ocupades amb un nivell d’estudis mitjà  

tenen uns salaris força baixos, a saber, el 36,6% c obren menys de 901€ 

mensuals. 

 
 

Per tant, el perfil de treballadors residents a Caldes que te nen uns salaris més alts  respon 

a les següents categories socials: homes, ciutadans de nacionalitat espanyola, persone s 

amb un nivell alt d’estudis, i/o adults d’entre 36 a 64 anys 

 

De la mateixa manera el perfil d’ ocupats residents a Caldes que tenen e ls salaris més 

baixos  comparteixen totes o alguna d’aquestes categories: dones, immigrants d’origen 

estranger, persones amb un nivell d’estudis baix o mitjà, i/o joves d’entre 18 i 35 anys.  
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: INGRESSOS NETS MENSUALS DELS  OCUPATS I EDAT

5 1 0 6

9,1% ,9% ,0% 3,6%

2,6 -2,6 -,2

10 7 0 17

18,2% 6,4% ,0% 10,3%

2,4 -2,3 -,3

11 12 0 23

20,0% 11,0% ,0% 13,9%

1,6 -1,5 -,4

8 21 0 29

14,5% 19,3% ,0% 17,6%

-,7 ,8 -,5

9 34 1 44

16,4% 31,2% 100,0% 26,7%

-2,1 1,8 1,7

12 34 0 46

21,8% 31,2% ,0% 27,9%

-1,2 1,3 -,6

55 109 1 165

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Adjusted Residual

Count

% within Edat

Cap ingrés o menys
de 300€

Entre 300 i 600€

Entre 601€ i 900€

Entre 901€ i 1.200€

Entre 1.201€ i 1.500€

Més de 1.500€

Nivell d'ingressos
néts mesuals
individuals

Total

18-35 anys 36-64 anys 65 i més anys

Edat

Total

TAULA DE CONTINGÈNCIA: INGRESSOS NETS MENSUALS DELS  OCUPATS I NACIONALITAT

6 0 6

4,1% ,0% 3,6%

,8 -,8

13 4 17

8,8% 23,5% 10,3%

-1,9 1,9

17 6 23

11,5% 35,3% 13,9%

-2,7 2,7

25 4 29

16,9% 23,5% 17,6%

-,7 ,7

42 2 44

28,4% 11,8% 26,7%

1,5 -1,5

45 1 46

30,4% 5,9% 27,9%

2,1 -2,1

148 17 165

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Adjusted Residual

Count

% within Nacionalitat

Cap ingrés o menys
de 300€

Entre 300 i 600€

Entre 601€ i 900€

Entre 901€ i 1.200€

Entre 1.201€ i 1.500€

Més de 1.500€

Nivell d'ingressos
néts mesuals
individuals

Total

Espanyola Estrangera

Nacionalitat

Total
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TAULA DE CONTINGÈNCIA: INGRESSOS NETS MENSUALS DELS  OCUPATS I NIVELL D'ESTUDIS
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Cap ingrés o menys
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Entre 901€ i 1.200€
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Opinió sobre el tipus d’activitat econòmica que cal dria potenciar a Caldes de 

Montbui 

 

Per conèixer l’opinió dels enquestats sobre el tipus de sectors productius que caldria potenciar 

al poble es va introduir al qüestionari de l’enquesta la següent pregunta: “Quin tipus d’activitat 

econòmica creieu que caldria potenciar a Caldes?” Els enquestats podien escollir dues opcions 

de resposta d’una llista de 15 sectors productius que suggeríem. Els resultats obtinguts es 

presenten a la següent taula: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Així doncs, la majoria dels enquestats creu que la principal activitat econòmica que caldria 

potenciar al municipi és la industrial (38,3%) seguida del petit i mitjà comerç (31,5%) i del 

turisme termal (24,4%). La distància entre la tercera posició i la quarta és de gairebé 10 punts 

percentuals i està molt per sota de les tres primeres opcions.  

 

De totes maneres, si ajuntem els percentatges de les opcions de resposta que tenen a veure 

de manera directa amb al turisme (és a dir, turisme termal, altra tipus de turisme, i restauració, 

Hosteleria i gastronomia) observem que el percentatge total obtingut és de gairebé el 39%, 

situant-te una mica per sobre del sector industrial. 

 

Per tant, podem concloure que els principals sector s d’activitat econòmica que caldria 

potenciar a Caldes, segons la opinió dels enquestat s, serien: amb un percentatge del 

 
Quin tipus d’activitat econòmica creieu que caldria  

potenciar a Caldes? (múltiple resposta) 
 

Freqüència % de casos 

Industrial  146 38,3% 

Comerç petit i mitjà  120 31,5% 

Turisme termal  93 24,4% 

Serveis a les persones 62 16,3% 

Lleure i oci 51 13,4% 

Agrícola 50 13% 

Un altre tipus de turisme 31 8% 

Transport i logística 26 7% 

Energies renovables 25 6,7% 

Construcció 25 6,7% 

Restauració/Hosteleria i gastronomia 24 6,5% 

Cultura 20 5,2% 

Noves tecnologies 12 3,1% 

Grans superfícies comercials 12 3,1% 

Administració pública 4 1% 
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38,9% el sector turístic (turisme termal i altres t ipus de turisme, juntament amb la 

restauració, l’Hostaleria i la gastronomia), amb un  percentatge del 38,3% el sector 

industrial, i amb un percentatge del 31,5% el secto r del mitjà i petit comerç.  

 

Tot i que les preguntes de múltiple resposta no ens permeten elaborar els tests estadístics que 

ens indiquen la significativitat o no de les relacions d’associació entre variables, ens hem pres 

la llibertat de creuar aquesta variable de múltiple resposta amb els principals indicadors 

estructurals de l’enquesta. I tot i que no podem afirmar l’existència d’associacions de correlació 

significatives, si que ens agradaria destacar algunes observacions que ens han semblat 

interessants: 

 

- El perfil o tipus ideal de persones que aposten de manera més decidida 

per la potenciació del sector industrial respon les  següents 

característiques: home, de més de 36 anys, autòcton , i amb un nivell baix 

d’estudis.  

- En canvi són les dones i les persones de 18 a 35 an ys les qui aposten en 

major mesura per la potenciació del sector del peti t i mitjà comerç.  

- També són les persones d’entre 18 i 35 anys les qui  aposten de manera 

més decidida pel desenvolupament del sector d’oci i  lleure.  

- Són les persones amb un nivell d’estudis mitjà i al t les qui aposten, amb 

uns percentatges força superiors a la mitjana, per la potenciació del 

sector turístic (el termal i altra tipus de turisme ) 

- Finalment són els immigrants d’origen estranger els  qui, en uns 

percentatges molt superiors a la mitjana, apostarie n pel sector agrícola, el 

sector de la construcció i el sector relacionat amb  els transports i la 

logística.  
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RESUM IV: Àmbit econòmic - laboral (1)  
 

La taxa d’activitat  de la població Caldes de Montbui (persones de 18 a 64 anys que treballen o estan 

disposades a fer-ho) es situa al voltant del 81% segons les dades obtingudes per l’enquesta, per bé que 

els registres censals del 2013 la xifren en el 85%. De totes maneres, les xifres obtingudes pel cens de 

població 2013 a nivell provincial i català situen la taxa d’activitat en el 81% i 80,9% respectivament. Una 

proporció pràcticament idèntica a la de Caldes de Montbui. No existeixen diferències significatives entre 

el percentatge d’homes actius (83,2%) i la taxa d’activitat de les dones (78,8,%). 

 

La taxa d’ocupació  de Caldes (64%-66%) es situa entre 4 i 6 punts percentuals per sobre de la 

observada per la demarcació de Barcelona i el total de Catalunya, per bé que és idèntica a la registrada 

pel municipi de la Garriga. El 81,3% de les persones de 18 a 64 anys amb un nivell alt d’estudis estan 

ocupades (treballen), la mateixa xifra pel que fa a les persones amb estudis mitjans és del 66%, mentre 

que només el 41% dels ciutadans que no tenen estudis o tenen un nivell d’estudis baix estan ocupats. La 

conclusió és clara, a més formació més probabilitat s de tenir feina. 

 

El 44,4% de les persones de Caldes que treballen ho fan al mateix poble. El 55,6% dels ocupats s’han 

de desplaçar a un altre municipi per raons de feina , i d’aquests el 57% a un municipi de fora de la 

comarca, però dins de la demarcació de Barcelona.  

 

El perfil/tipus ideal de les persones ocupades que treballen a Caldes de Montbui r espon sobretot a 

un o més dels següents atributs: dona, residents al municipi de tota la vida, residents al nucli urbà de 

Caldes i persones amb una baixa remuneració salarial (600€ al mes o menys). El perfil/tipus ideal de 

les persones ocupades que treballen fora de Caldes de Montbui  (sobretot a Barcelona o a municipis 

de la demarcació de Barcelona però fora del Vallès oriental) respon a un o més dels següents atributs: 

home, residents a alguna urbanització, persones que fa 5 o menys anys que resideixen al municipi i 

persones amb una remuneració salarial de més de 1.500€ mensuals. 

 
El percentatge d’atur  (la gent de 18 i més anys, que no treballa però busca feina) és a Caldes de 

Montbui del 21,4%, una dada pràcticament idèntica a la observada pel municipi de la Garriga segons les 

dades del cens del 2013. Si comparem aquesta dada amb la registrada a nivell de Catalunya (25.7%) i la 

demarcació de Barcelona (25,2%) segons el cens de 2013, la conclusió és que l’atur al poble és entre 4,3 

i 3,8 punts percentuals inferior a la del conjunt del país i el global de la comarca respectivament. Per bé 

que el 57% dels aturats de Caldes de Montbui no cobren pre stació  d’atur. 

 

El 60,4% de les persones desocupades de caldes fa u n any o més que estan aturades.  Aquest 

allargament de l’atur s’ha convertit en un problema crònic (dificultat extrema per trobar feina) sobretot en 

els següents col·lectius: immigrants estrangers i persones amb estudis baixos 
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RESUM IV: Àmbit econòmic - laboral ( 2) 
 

L’atur afecta sobretot a les persones de nacionalit at estrangera  (la taxa d’atur dels immigrants  

estrangers és del 45,2%) i a les persones que tenen un nivell d’estudis baix  (la taxa d’atur de les 

d’aquestes persones és del 36,4%). El 45,3% dels aturats de Caldes tenen un nivell baix d’estudis. No 

s’observen diferències significatives entre la taxa d’atur i l’edat o el gènere. L’atur registrat al nucli urbà  

(24,5%) és significativament més elevat que l’observat a les urbanitzacions i els nuclis disseminats 

(14,6%). Les persones que pateixen menys atur  són aquelles que tenen un nivell d’estudis mitjà 

(19,1%), els nacionals espanyols (17,9%)  i, sobretot, les persones amb un nivell alt d’estudis (10,3%). 

 

El 54,7% de les persones aturades del poble no ha r ealitzat cap tipus de formació . 

 

El 24,5% dels aturats no poden afrontar les despese s bàsiques mensuals  i necessita ajuda per 

poder fer front a les quotes de la hipoteca/lloguer i pagar els serveis bàsics (sobretot estrangers). 

Gairebé un 4% pateix una situació d’extrema pobresa, ja que no tenen a ningú que els pugui ajudar. El 

més preocupant és que el 77% no tenen xarxes de socials i/o familiars amb una mínima solidesa. 

 

L’atur afecta gairebé a un 26% de les llars del pob le. Ens referim a llars on algun dels seus membres 

actius està en situació d’atur. De totes les llars que tenen algun dels seus membres a l’atur, el 29,4% 

presenten més d’un desocupat, és a dir, que l’atur afecta a més d’un dels membres de la mateixa. 

 

Les llars més afectades per l’atur són les formades  per persones amb un nivell d’estudis baix, 

persones que no poden afrontar les despeses bàsique s mensuals, i persones de nacionalitat 

estrangera.  En canvi, aquelles llars formades per alguna persona que és membre d’alguna entitat o 

associació del poble pateixen molt menys atur que la mitjana. El percentatge de llars on tots els seus 

membres actius estan a l’atur  a Caldes és del 3,3%. 

 

El 37,5% dels aturats del poble no coneix el Servei d’Ocupació Municipal . La immensa majoria (78,7%) 

de les persones aturades que coneixen aquest servei fan una bona o molt bona valoració del mateix. La 

resta, és a dir, el 21,3% qualifiquen el seu funcionament de molt dolent o més aviat dolent. 

 

El 47,9% dels calderins tenen la hipoteca amortitzada o viuen en un habitatge pel qual no han de pagar. 

El cost de l’habitatge d’aquelles persones que viuen de lloguer o estan pagant hipoteca, suposa, per la 

majoria dels calderins, el 61,5%, un preu superior als 500€ mensuals (i d’aquests, la gran majoria, a 

saber, el 48,2% paguen entre 501€ i 700€ al mes). La resta, és a dir, el 38,5% dels residents al municipi 

paga, pel seu habitatge, menys de 500€ al mes (d’aquests, la immensa majoria, el 81,7% , hi ha de 

destinar entre 300 i 500€ al mes). Així doncs, el preu que paguen els ciutadans  de Caldes de 

Montbui que viuen de lloguer o paguen hipoteca és f orça elevat. 
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RESUM IV: Àmbit econòmic - laboral (3)  
 

El perfil/tipus ideal de persones que no tenen desp eses derivades del cost del lloguer o 

hipoteca  de la vivenda, o que les despeses per aquests conceptes són inferiors als 300€ 

mensuals responen a una o diverses de les següents categories: persones de 65 i més anys, 

autòctons, i/o residents al nucli urbà de Caldes. D’altra banda, el perfil dels residents a Caldes 

que tenen unes despeses derivades de la hipoteca/ll oguer de l’habitatge superiors als 700€  

al mes respon a una o diverses de les següents categories: persones de 36 a 64 anys, residents 

en urbanitzacions i/o ciutadans que porten menys de 16 anys residint a Caldes 

 

Respecte a la capacitat econòmica de la gent gran d el poble  (65 i més anys) podem treure tres grans 

conclusions. En primer lloc, pràcticament no s’observen casos de pobresa entre el col·lectiu (només un 

2,4% afirma tenir problemes per cobrir les despeses bàsiques mensuals). En segon lloc, el poder 

adquisitiu a nivell personal d’aquestes persones és no és excessivament limitat (per bé que el 62,4% 

cobra menys de 901€ al mes) ja que el 77% de les llars on resideix el col·lectiu té uns ingressos 

superiors als 900€ mensuals (cal tenir en compte que la mitjana de persones en aquestes llars no supera 

els 2 membres, i que aproximadament el 80% de les vivendes on resideixen no tenen associades 

despeses relacionades amb la hipoteca o el lloguer). I en tercer lloc cal dir que, en tot cas, són les dones 

les qui tenen un major risc de vulnerabilitat, ja que la seva subsistència econòmica depèn en major grau 

de les pensions dels seus marits 

 

La gran majoria de les persones ocupades residents al municipi (72,2%) tenen un salari superior 

als 900€ mensuals . D’aquests el 38,6% cobra més de 1.500€ al mes, el 37% entre 1.201€ i 1.500€, i el 

24,4% entre 901€ i 1.200€. 

 

El perfil de treballadors residents a Caldes que te nen uns salaris més alts respon a les següents 

categories socials : homes, ciutadans de nacionalitat espanyola, persones amb un nivell alt d’estudis, i/o 

adults d’entre 36 a 64 anys. De la mateixa manera el perfil d’ ocupats residents a Caldes que tenen 

els salaris més baixos comparteixen totes o alguna d’aquestes categories:  dones, immigrants 

d’origen estranger, persones amb un nivell d’estudis baix o mitjà, i/o joves d’entre 18 i 35 anys. 

 

Els 3 principals  sectors d’activitat econòmica que caldria potenciar  a Caldes , segons la opinió dels 

enquestats, serien: 1.- Amb un percentatge del 38,9% el sector turístic (turisme termal i altres tipus de 

turisme, juntament amb la restauració, l’Hostaleria i la gastronomia) i ho creuen sobretot les persones 

amb un nivell d’estudis alt i mitjà. 2.- Amb un percentatge del 38,3% el sector industrial. Ho diuen 

sobretot homes, de més de 36 anys, autòctons, i amb un nivell baix d’estudis. 3.- Amb un percentatge del 

31,5% el sector del mitjà i petit comerç. Ho diuen sobretot dones i joves de 18 a 35 anys. 
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ANNEX I: EL QÜESTIONARI DE 

L’ENQUESTA 
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[núm. enquesta]  

 
 
DADES DE FiLTRE 

Vostè viu a Caldes de Montbui? No (fi entrevista) 
Vostè és major d’edat (18 o més) No (fi entrevista) 
  
Sexe 

1. Home  2. Dona  
 
Quina edat té?  

1. 18-35 anys  
2. 36-64 anys  
3. 65 anys i més   
 
Quina és la seva nacionalitat? 

1. Espanyola  
2. Estrangera. Quina?:   
 
A quina zona del poble viu?  

1. Al nucli urbà  
2. A una urbanització  
 

 

 

 

 Dia 
DD 

Mes 
DD 

Any 
DDDD 

[Data 1] Data de realització 
 

   

Amb qui viu? 

1. Sol/a  
2. Amb la seva parella  
3. Amb la seva parella i fills/es  
4. Amb el seu fill/a o fills/es  
5. Amb amics/gues  
6. Amb els pares (pare, mare i germans, si és el cas)  
7. Amb el pare o la mare (1 dels 2 i/o germans si és el cas)  
8. Amb la parella i el pare/mare   
9. Amb el fill/es i el pare/mare   
10. Altres. Especifiqueu: 
 

 

99. Ns/Nc  

Quin és el seu nivell màxim d’estudis assolit? (estudis acabats/finalitzats) 
1. No sap llegir ni escriure  
2. Sense estudis  
3. Estudis elementals no acabats  
4. Estudis elementals acabats (ESO, Graduat escolar, EGB)  
5. Batxillerat superior, BUP, COU acabat  
6. FPI, FPII, Cicles Formatius de grau mig o superior acabats  
7. Estudis superiors acabats (diplomatura, llicenciatura)  
99. NS/NC  
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Quin any va venir a viure al poble?  

1. Hi he viscut sempre  

2. L’any:  
99.Ns/Nc  

Si pogués triar, on li agradaria viure? 

1. Al mateix habitatge on resideix   
2. A la mateixa zona/barri de Caldes, però a un altre habitatge  
3. A un altre zona/barri de Caldes  
4. A un altre municipi de Catalunya  
5. Fora de Catalunya  
6. A l’estranger  
7. No té preferències  
99. Ns/Nc  

Valori d’una escala del 0 al 10 el nivell de seguretat en 
els següents indrets (sent 0 “no hi ha gens de 
seguretat” i 10 “hi ha total seguretat”).  
1. Al seu barri  
 

 

2. Al municipi de Caldes de Montbui en general 
 

 

Actualment vostè és membre o pertany a alguna associació o entitat 
de Caldes de Montbui? (esportiva, col·legi professional, religiosa, 
veïnal, juvenil, gent gran, empresaris, sindical, ambiental, 
educativa, etc.) 

 
1. Si. A quantes?:   
2. No  
99. Ns/Nc  

Com definiria la relació que té vostè amb les següents persones? 
 

 1.Molt 
bona 

2.Més 
aviat 
bona 

3.Més 
aviat 

dolenta 

4.Molt 
dolenta 

5.No hi 
tinc cap 
relació 

6.Altres 

Amb els membres de la seva llar      (viu sol) 
Amb la seva família més propera      (no té família propera) 
Amb els seus amics del poble      (no té amics) 
Amb els seus veïns/veïnat      (no té veïns) 

Actualment a la seva llar hi ha problemes econòmics que impedeixen fer front a les 
despeses de la hipoteca/lloguer, pagar els rebuts d’aigua, gas, calefacció, 
electricitat, comunitat o comprar aliments?                                                               

MULTIPLE RESPOSTA 

1. Sí, no podem o necessitem ajuda per fer front a les despeses de la hipoteca o el lloguer   
2. Sí, no podem o necessitem ajuda per fer front a les despeses dels rebuts d’aigua, gas, 
calefacció, electricitat o comunitat 

 

3. Sí, no podem o necessitem ajuda per fer front a les despeses per fer la compra (aliments)   
4. No  
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[FER NOMÉS A AQUELLS QUE SÍ QUE TENEN PROBLEMES ECONÒMICS] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[FER NOMÉS A AQUELLS QUE NO TENEN PROBLEMES ECONÒMICS] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 [TOTHOM] 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui l’ajuda a fer front a aquestes despeses?  

Múltiple resposta 

1. L’ajuntament de Caldes  
2. Els veïns  
3. La família  
4. Els amics  
5. Coneguts, companys de feina o estudis  
6. Entitats socials / associacions sense ànim de lucre  
7. Altres administracions públiques (Generalitat, Estat, etc.)  
8. Altres persones o organitzacions. Quines?:  
9. Ningú  
99. Ns/Nc  

Si vostè es trobés en un moment de necessitat o si tingués 
problemes econòmics, de salut o emocionals, qui creu que 
l’ajudaria (qui creu que li podria prestar o donar diners i 
suport/acollida emocional) ? 
 

Múltiple resposta (3 respostes com a màxim) 
1. Els amics  
2. La família  
3. Els veïns  
4. Els Companys de feina o estudis  
5. L’ajuntament   
6. Els bancs o caixes d’estalvi  
7. Alguna entitat o associació sense ànim de lucre  
8. Ningú  
9. Altres. Qui?:  
99. Ns/Nc  

Segons la seva opinió, creu que a Caldes existeixen problemes  o situacions 
de conflicte entre els autòctons i les persones immigrants d’origen 
estranger?. 
1. Sí. Per què?: 
 

 

2. No   
99. Ns/Nc  

Quina de les següents situacions és la seva? 

1. Treballa   
2. Estudia  
3. Treballa i estudia  
4. No treballa però busca feina i té prestació atur  
5. No treballa  però busca feina i no té prestació atur  
6. Dedicació a les tasques de la llar o la cura fills/es  
7. És jubilat/da i cobra algun tipus de pensió  
8. És jubilat/da i no cobra cap tipus de pensió  
9. No treballa ni busca feina  
10. Invalidesa laboral  
11. Cobra el PIRMI /o la RMI  
12. Altres, Especifiqueu-les: 
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[NOMÉS PREGUNTAR ALS QUI TREBALLEN, ESTUDIEN O TREBALLEN I 
ESTUDIEN ALHORA (respostes 1,2 i 3 de la pregunta anterior] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[FER NOMÉS ALS QUE NO TREBALLEN I BUSQUEN FEINA] 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
[TOTHOM] 
 

 
 
 
 
 

 

On es troba el seu lloc de treball habitual? 
On es desplaça per anar a estudiar? 

Múltiple resposta pels que treballen i estudien 
1.Treballo / Estudio des de casa  
2. Treballo / Estudio a Caldes de Montbui  
3. Treballo/ Estudio  a Granollers  
4. Treballo /  Estudio a un altre municipi del Vallès oriental  
5. Treballo / Estudio en un altre municipi de la província de Barcelona  
6. Treballo /  Estudio en un altre municipi de Catalunya  
7. Treballo / Estudio en un altre municipi d’Espanya  
8. Treballo /  Estudio en un altre municipi de l’estranger  
9. No tinc un lloc fix de treball   
99. Ns/Nc  

Quants mesos seguits fa que no treballa i busca feina? 
Temps en mesos:  
99. NS/NC  

Quina era la seva ocupació concreta / de què treballava?  :    
 
                                             
98. No he treballat mai   
99. NS/NC  

Des de que està a l’atur ha fet algun tipus de formació?                               
1. Sí   
2. No  
99. NS/NC  

Quina valoració fa respecte el funcionament del Servei d’Ocupació Municipal de 
l’Ajuntament de Caldes?                               
1. Molt bona  
2. Més aviat bona  
3. Més aviat dolenta  
4. Molt dolenta  
5. No l’ha utilitzat mai  
99. NS/NC  

Quantes persones viuen amb vostè (comptant-lo a ell)? 

TOTAL:  
 
99. Ns/Nc  

Quantes de les persones que viuen amb vostè es troben en situació d’atur? 
(comptant-lo a ell) 
TOTAL: 
 
99. Ns/Nc  
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AVISAR QUE JA QUEDA POC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quantes de les persones que viuen amb vostè no tenen edat per 
treballar o ja estan jubilats/des i per tant no treballen? (comptant-
lo a ell) 
TOTAL Persones de menys de 16 anys i persones de 65 i més jubilades: 
 
99. Ns/Nc  

Quin tipus d’activitat econòmica creieu que caldria potenciar a Caldes? 
Trieu com a màxim 2 opcions de resposta. Multiresposta 
1. Agrícola  
2. Industrial  
3. Comerç petit i mitjà  
4. Grans superfícies comercials  
5. Turisme termal  
6. Altra tipus de turisme. Quin?:   
7. Restauració/hosteleria i gastronomia   
8. Transports i logístca  
9. Energies renovables  
10. Noves tecnologies  
11. Lleure i oci  
12. Cultura, fires i convencions  
13. Serveis a les persones (sanitat, gent gran, educació, etc.)  
14. Construcció  
15. Administració pública  
99. Ns/Nc  

Quin és el seu grau de satisfacció envers els següents aspectes? (1.- Molt satisfet, 2.- 
Satisfet, 3.- Ni satisfet ni insatisfet, 4 Insatisfet, 5 Molt insatisfet, 99 Ns/Nc) 
El funcionament del transport públic interurbà (la connexió de Caldes amb altres 
municipis) 

 

El funcionament del transport públic urbà (autobús que connecta Caldes amb les 
urbanitzacions) 

 

Els accessos al nucli urbà de Caldes  
Els accessos a les urbanitzacions   
La cobertura i la qualitat dels serveis i equipaments sanitaris (de salut) del municipi  
La capacitat d’atracció turística de Caldes  
La neteja de carrers i espais públics  
L’estat de conservació del patrimoni històric i del casc antic  
L’oferta comercial de Caldes  
El servei de recollida d’escombraries   
L’estat de les zones verdes del poble (places, parcs, etc.)  

En el darrer any, com creu que ha evolucionat, en general, la situació de 
Caldes de Montbui? 
1. Ha millorat molt  
2. Ha millorat   
3. S’ha mantingut igual  
4. Ha empitjorat   
5. Ha empitjorat molt  
99. Ns/Nc  

En una escala del 0 al 10 quina nota li posaria a la feina que s’està fent des de 
l’ajuntament per millorar el poble i les condicions de vida dels calderins? 
(sent 0 la pitjor nota i 10 la millor):  
 
99. Ns/Nc  
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Fi del qüestionari, moltes gràcies per les seves respostes, la seva 

paciència i la seva col·laboració. 
 

Segons la seva opinió, quins creu que són els 3 principals problemes de Caldes de Montbui 
actualment? (parlem de punts febles, inconvenients, allò que no agrada/funciona) 
1.  
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
99. Ns/Nc  

Quines són les despeses mensuals de la hipoteca o el lloguer de l’habitatge on resideix?: 
0. Cap (perquè té la hipoteca pagada o un habitatge cedit)  
1 Menys de 300€  
2 Entre 301€ i 500€  
3 Entre 501€ i 700€  
4 Entre 701 i 900€  
5 Entre 901€ i 1.100€  
6 Entre 1.101€ i 1.300€  
7 Entre 1301€ i 1.500€  
8 Entre 1501€ i 1.700€  
9 Entre 1701€ i 1.900€  
10 Entre 1.901€ i 2.100€  
11 Més de 2.100€  
12 No ho sap  
99. Nc  

Em podria dir en euros,  quina quantitat d’ingressos néts mensuals ingressa vostè? 
(estem parlant d’ingressos néts) 
1. Cap ingrés    6. De 1.201 a 1.500 €  
2. Menys de 300 €    7. De 1.501 a 2.000 €  
3. De 300 a 600 €    8. De 2.001 a 2.500 €  
4. De 601 a 900 €    9. Més de 2.500€  
5. De 901 a 1.200 €    10. No ho Sap  
    99. No Contesta  

Em podria dir en euros, quina és la quantitat d’ingressos néts mensuals que ingressa 
la llar (és a dir, la suma de tots els ingressos dels membres de la llar)? (parlem 
d’ingressos néts) 
1. Cap ingrés    10. De 3.001€ a 3.500€  
2. Menys de 300 €    11. De 3.501€ a 4.000€  
3. De 300 a 600 €    12. De 4.001€ a 4.500€  
4. De 601 a 900 €    13- De 4.501€ a 5.000€  
5. De 901 a 1.200 €    14. De 5.001€ a 5.500€  
6. De 1.201 a 1.500 €    15. De 5.501€ a 6.000€  
7. De 1.501 a 2.000 €    16. Més de 6.000€  
8. De 2.001 a 2.500 €    17. No ho Sap  
9. De 2.501 € a 3.000€    99. No Contesta  


