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DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT:  Aquest informe és el resum executiu dels resultats més 

destacats del diagnòstic quantitatiu del Pla Estratègic de Caldes de Montbui, horitzó 2025 

fruit de l’enquesta realitzada durant el mes juliol de 2014 als ciutadans de 18 i més anys 

empadronats al municipi de Caldes de Montbui i les dades secundàries de l’últim cens de 

població.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  15-20 minuts. 

- Programari estadístic utilitzat:  SPSS 13.0. 

- Tipus d’anàlisi:  anàlisi de freqüències i de taules de contingència. 
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ELS INDICADORS DE L’ENQUESTA:  

 

- 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: índex de joventut, índex d’envelliment, índex de sobre envelliment, índex de 

vellesa, i índex d’infància. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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 al poble. 
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ELS INDICADORS DE LÚLTIM CENS DE POBLACIÓ DISPONIBL ES ANALITZATS: 

 

- Àmbit sociodemogràfic: 

� Evolució de la població empadronada (període 2003-2013): evolució de la població 

empadronada i població nascuda a l’estranger. 

� Indicadors d’estructura demogràfica (període 2003-2013): índex d’envelliment, índex 

de dependència juvenil, i índex de sobre envelliment. 

� Moviments migratoris (període 2005-2012): saldo migratori interior i exterior. 

� Any d’arribada al municipi segons lloc de naixement (any 2011). 

� Població estacional (any 2012). 

� Tipologia de les llars (2012). 

- Àmbit Territorial: 

� Habitatges buits i segones residències (any 2011). 

� Règim de tinença dels habitatges (període 2011-2011). 

� Estat dels habitatges principals (any 2011). 

� Accessibilitat dels habitatges principals (any 2011). 

� Superfície dels habitatges principals i metres quadrats útils segons el nombre de 

persones per llar (any 2011). 

� Ús de segones residències (2011). 

� Mercat de lloguer (període 2005-2013): nous contractes formalitzats i lloguer mitjà 

dels nous contractes. 

� Compravenda d’habitatges (període 2004-2013): evolució de les compravendes 

registrades davant notari i tipologia de les compravendes. 

� Preus de venta dels habitatges i cost d’acés (període 2008-2013) 

� Construcció d’habitatges (període 2005-2013): habitatges iniciats i quota de mercat de 

l’habitatge de protecció oficial. 

- Àmbit relacional – ciutadania (social): 

� Població que estudia i no treballa (any 2011) 

� Mobilitat obligada per raó d’estudis (any 2011) 

� Nivell d’estudis de la població (any 2011). 

� Activitat dels equips d’atenció primària (2012). 

- Àmbit econòmic – laboral 

� Mobilitat obligada per raó de treball (any 2011): 

� Relació amb l’activitat de la població de 16 a 64 anys (any 2011). 

� Taxa d’activitat censal (any 2011). 

� Afiliació a la seguretat Social (període 2018-2013). 

� Tipus d’ocupació (any 2011). 

� Sector d’activitat de la població afiliada a la Seguretat Social (any 2013). 

� Nivell de renda (període 2010-2012). 

� Contractació registrada (2006-2013). 

� Perfil de l’atur registrat (I) 2013. 

� Perfil de l’atur registrat (II) 2013. 

� Situació laboral dels membres de la llar (2011). 
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1.- ÀMBIT SOCIODEMOGRÀFIC 
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Principals característiques de la població d’origen  estranger que resideix a 

Caldes de Montbui 

 

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

de la població de Caldes de Montbui.  Una 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%). En canvi, al municipi de la Garriga el percentatge de persones 

immigrants d’origen estranger és d’aproximadament el 7,3%, una proporció 1,1 punts 

percentuals inferior a la registrada a Caldes de Montbui. 

 

- De totes maneres, el percentatge de població estrangera assignada al CAP de Caldes, 

segons dades de 2012 (immigrants estrangers que usen els equips d’atenció primària del 

municipi), és de l’11,3%  (uns 4 punts percentuals per sobre del percentatge total de 

població estrangera), cosa que podria significar que un nombre significat iu 

d’estrangers que resideixen a Caldes no estan empad ronats, i que per tant, la taxa 

d’immigració és més elevada de la que consta en els  registres oficials.  

 

- 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). 

 

 

Tipologia de les llars i les unitats familiars del poble 

 

- 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 a ltres 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. 
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- Els estrangers que viuen en aquestes llars que hem catalogat amb la tipologia “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 immigrants 

d’origen estranger viuen en llars molt heterogènies , en comparació amb els 

autòctons. Ens referim a unitats familiars formades  per : familiars amb graus de 

parentiu llunyans, membres sense parentiu familiar i llars de caràcter més extens i de 

tipologia menys clàssica (famílies extenses). 

 

- 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. 

 

- 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 resideixen al nucli urbà.. 

 

- 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%. 

 

Dinàmiques demogràfiques 

 

- L’índex d’envelliment de Caldes de Montbui es situa  l’any 2013 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%). La població de Caldes s’envelleix a un ritme més rà pid que la de la comarca  

i la de la Garriga, però més lentament que la de la  província i la mitjana de Catalunya.  

 

- En els darrers 10 anys la població de Caldes de Montbui s’ha “rejovenit” intensament 

(l’índex d’envelliment s’ha reduït notablement i ha augmentat el percentatge de persones 

adultes, tot i que l’índex de joventut a retrocedit 5 punts percentuals, igual que a la resta 

d’àmbits de comparació territorials), per bé que la població de 65 i més anys s’ha envellit. 
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És a dir, el pes poblacional de la gent gran s’ha r eduït, però la gent gran cada vegada 

és més vella (d’edat més avançada).  

 

- Durant la darrera dècada s’ha produït un constant c reixement de la població 

empadronada de Caldes, per bé que en els darrers tr es anys no només s’ha 

mantingut molt estable, sinó que en l’últim any el municipi ha perdut població, un fet 

que no es produïa des de l’any 1999. 

 

- Des del 2002, Caldes ha estat un municipi receptor de persones arribades d’altres indrets, 

fonamentalment de Catalunya (sobretot de la mateixa província), però també de la resta de 

l’estat espanyol, i de l’estranger (bàsicament a partir del 2000). Però, a diferència del 

municipi de la Garriga i de la província de Barcelo na, el saldo migratori exterior de 

Caldes per l’any 2012 ha estat extraordinàriament n egatiu (han vingut 90 persones de 

l’estranger i n’han marxat 329). 

 

- Seguint les dinàmiques observades per al conjunt de la província de Barcelona, els saldos 

migratoris interns a Caldes de Montbui han disminuï t notablement en els darrers 3 

anys, arribant a valors negatius l’any 2011 (cada vegada hi ha més persones del 

municipi que marxen a altres llocs de Catalunya, que no pas ciutadans d’altres municipis 

del país que vinguin a viure a Caldes). Aquesta és una tendència que també s’observa a 

la comarca del Vallès oriental i al municipi de la Garriga, però d’una manera 

significativament menys accentuada. 

 

- 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 rondaria el 30%. 

 

- El tipus ideal/perfil dels ciutadans de Caldes que viuen fora del nucli urbà (és a dir, 

en urbanitzacions) comparteixen, en major grau que la resta de ciutadans, totes o 

alguna de les següents característiques: fa menys de 20 anys que resideixen a Caldes, 

tenen uns costos mensuals superiors derivats de la hipoteca de l’habitatge, tenen una 

percepció més negativa respecte el nivell de seguretat del barri de residència, estan menys 

satisfets amb el funcionament del transport públic urbà, els accessos a les urbanitzacions i 

el servei de recollida d’escombraries, tenen menys amics al poble, i una major tendència a 

treballar fora del municipi de Caldes. Podríem dir doncs que, en part, el seu sentiment de 

pertinença a la comunitat i/o satisfacció/integració a les dinàmiques locals és menor dels 

que resideixen al nucli urbà del municipi.  
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2.- ÀMBIT TERRITORIAL 
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Anys de residència al municipi 

 

 

- La gran majoria de les persones residents a Caldes de Montbui, a saber el 81,3%,  fa més 

de 10 anys que viuen 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 perfectame nt el poble i l’entorn més proper 

ja que fa més de 10 anys que hi viuen. Això afavore ix (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 r esideixen 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. 

 

 

Satisfacció i característiques  del parc d’habitatg es de Caldes  

 

 

- 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’h abitatge i el lloc de residència, és a 

dir, amb les condicions residencials que els hi ofe reix 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 obser vada (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. 
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- 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 can viar d’habitatge , i és que el parc 

d’habitatges del municipi està força més envellit que el de la Garriga, i és lleugerament més 

antic que el del global de la província. Per bé que segons les dades del cens d’habitatges 

de l’any 2011, aproximadament el 90% dels habitatges del municipi estan en bon es tat  

 

- En el cas de la gent que viu en urbanitzacions s’ob serva una tendència lleugerament 

més elevada de l’esperada a voler canviar de zona d e 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 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. 

 

- 6 de cada 10 persones de Caldes que resideix en edi ficis de tres o més plantes no 

pot accedir amb ascensor al seu habitatge (dades de l cens 2011).  La mateixa proporció 

en el cas de la Garriga és de 4,7 i a la demarcació de 3,2. Cosa que demostra que 

l’accessibilitat dels habitatges de Caldes és força deficient. 

 

- Només el 23% de les persones de Caldes viuen en un habitatge accessible per 

persones amb mobilitat reduïda (dades del cens 2011 ). En el cas del municipi de la 

Garriga aquesta proporció és del 51%, mentre que pel global de la província el percentatge 

és del 38%. 

 

- Els habitatges de Caldes i la Garriga gaudeixen de més superfície útil que els del 

conjunt de la demarcació de Barcelona (segons les dades del cens 2011), cosa que 

facilita una major adaptació als possibles canvis que es puguin produir en la composició de 

les llars (fills, cura/acolliment de familiars d’edat avançada, etc.). Preocupa però que, a 

Caldes, els habitatges formats per 6 persones tenen  una superfície útil mitjana que 

supera per molt poc els 90 metres quadrats (una dada idèntica a la observada pel global 

de la demarcació, però molt inferior a la registrada pel municipi de la Garriga). 

 

- Només un 5% dels habitatges del municipi estan buit s (segons dades del cens de 

2011), mentre que la mateixa proporció a nivell provincial supera el 10%, igual que la 

observada pel municipi de la Garriga. 
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-  En canvi, el percentatge d’habitatges de segona residència al  municipi (any 2011) és 

aproximadament del 7,5%, una dada lleugerament supe rior a la registrada a nivell 

provincial  (6% aproximadament) i significativament major que la observada pel 

municipi de la Garriga  (al voltant del 2,5%). Es possible que aquests habitatges a 

Caldes estiguin buits la major part de l’any, o que  pel contrari siguin habitatges de 

primera residència per bé que els seus membres no h i estiguin empadronats.  

 

- A Caldes no s’ha acabat cap habitatge protegit des del 2005, una dada idèntica a la 

observada pel municipi de la Garriga 

 

 

Cost i règim de tinença dels habitatges a Caldes 

 

 

- Gairebé el 80% de les famílies de Caldes viuen en u n habitatge de propietat, i 

d’aquests, pràcticament el 50% ja tenen la hipoteca  amortitzada. Una mica menys del 

20% dels calderins viu en habitatges de lloguer. La única diferència més o menys 

destacable en aquest sentit és que a Caldes, el percentatge d’habitatges de propietat amb 

la hipoteca pagada és més elevat que l’observat en el cas de la Garriga.  

 

- En resum, aproximadament el 47% dels calderins tene n la hipoteca amortitzada o 

viuen en un habitatge cedit o pel qual no han de pa gar lloguer.  

 

-  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 Mont bui que tenen hipoteca és 

força elevat.  

 

- Durant els últims 8 anys el mercat de lloguer a Caldes ha estat força dinàmic, per bé que 

els preus són lleugerament més baixos al poble que al municipi de la Garriga o al 

conjunt de la demarcació de Barcelona (any 2013), t ot i que en els darrers 8 anys 

s’han apujat un 9% (l’increment de preus ha estat molt més acusat a Caldes que a la 

província o a la Garriga). Això podria ser degut a la menor oferta de llogue r que hi ha 
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al poble, a saber, el parc d’habitatges de lloguer de Caldes (any 2011) és lleugerament 

més escàs que el de la Garriga i la província de Barcelona. 

 

- La compra d’un habitatge de segona mà (que no sigui  protegit) és menys costosa a 

Caldes que a la Garriga i la mitjana de la demarcac ió de Barcelona, perquè els preus 

són més baixos (el metre quadrat és uns 500€ més barat segons les dades censals de 

2013).  

 

- 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 categorie s:  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/lloguer 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. 

 

 

Valoració del nivell de seguretat als barris i al m unicipi 

 

 

- 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 desviació típica, és a dir, la mitjana de les desviacions de 

tots els que han puntuat respecte la mitjana aritmètica obtinguda és del + - 1,9, per tant, el 

gruix de les puntuacions oscil·la entre el 5,4 i el 9,3.  

 

- 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 ind ret 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 que els ciut adans de Caldes tenen del poble en 

general, la nota mitjana obtinguda és de 7,4  (en una escala del 0 al 10) amb una 

desviació típica del + - 1,6, cosa que denota un consens relativament ampli sobre la 

puntuació mitjana. D’aquesta manera el gruix de les puntuacions oscil·la entre el 5,8 i el 9. 
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Grau de satisfacció respecte 11 serveis de caràcter  municipal 

 

 

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. 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 

(ni satisfets ni insatisfets). 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 del nu cli 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. 

 

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 q ualitat dels serveis 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 
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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’atra cció turística de Caldes: el 62% els 

calderins estan satisfets o molt satisfets amb la capacitat d’atracció turística del municipi. 

Només un 16,6% mostra el seu descontent 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 carrer s 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 18 a 35 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 comercial 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 aquest tema és 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. 

 

10. El grau de satisfacció respecte el servei de recoll ida d’escombraries:  més del 80% 

dels calderins estan satisfets o mol satisfets amb el servei de recollida d’escombraries. El 

percentatge 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%. Les persones que 

viuen en urbanitzacions o nuclis disseminats mostren un grau d’insatisfacció respecte el 
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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 zone s 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%. 

 

Així doncs, els serveis que obtenen un major percen tatge d’insatisfacció són: la qualitat i 

cobertura dels serveis sanitaris (amb un 29% de per sones insatisfetes), el transport 

públic interurbà (23%), i els accessos a les urbani tzacions (20,4%).  Ja a més distància ens 

trobem amb el funcionament del transport públic urbà (18%), la capacitat d’atracció turística del 

municipi (16,6%), la neteja de carrers i espais públics (14%), els accessos al nucli urbà 

(13,6%), l’estat de les zones verdes (12%), el servei de recollida d’escombraries i l’oferta 

comercial de Caldes (10% aproximadament en ambdós casos) i l’estat de conservació del 

patrimoni històric i del casc antic del poble (només amb un 4,1%). 

 

 

Els principals problemes de Caldes de Montbui 

 

 

- Els dos principals problemes de Caldes, segons una mica més del 30% dels enquestats 

són; per una banda, la manca de feina: 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, així com la manca de polítiques d’incentiu per emprenedors. I 

per l’altre, 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.  

 

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

 

 

- El 63,6% dels enquestats afirmen que la situació de l 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. D’altra banda, un significatiu 32,8% de la població pensa que Caldes 

no ha anat ni a millor ni a pitjor en el darrer any. Així doncs el 96,4% dels enquestats 

pensa que en el darrer any la situació del municipi  no ha empitjorat.  

 

- Les persones 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 de la feina que s’està fent des de l’ajun tament  

 

 

- La nota mitjana obtinguda (en una escala del 0 al 1 0) 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 caracterí stiques : problemes econòmics que 

impedeixen fer front a les despeses bàsiques mensuals, i una relació dolenta o molt dolenta 

amb els amics del poble.  

 

- 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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3.- ÀMBIT RELACIONAL - CIUTADANIA 
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Nivell d’estudis acabats  

 

 

- 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 o riental, la demarcació 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 municipi 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 autòctons , sinó que 

també obtenen moltes menys titulacions en estudis superio rs i de formació 

professional  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 despla cen fora del poble  (sobretot a altres 

municipis de la demarcació de Barcelona distints del Vallès oriental) per raó d’estudis. 

 

- Caldes no és un pol d’atracció de població per raó d’estudis.  
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Associacionisme 

 

 

- 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. 

 

 

Relacions amb l’entorn més proper 

 

 

- 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 proper a. Per tant, a Caldes, la solidesa de 

les xarxes socials familiars és extensa i de qualit at. 

 

- Respecte a les relacions que els ciutadans de Caldes 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 ten en amics al poble. I un 20% dels 

ciutadans de Caldes que porten menys de 5 anys vivi nt-hi  asseguren que tampoc en 

tenen. 
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- 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. 

 

 

Relació entre autòctons i immigrants d’origen estra nger 

 

 

- Un gens menyspreable 23,7% dels ciutadans del poble  considera que a Caldes 

existeix una situació de conflicte entre persones a utòctones i els immigrants 

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 c ulturals 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 estereotips 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 potènci a/capacitat de persuasió/seducció. 
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Situacions de risc elevat de vulnerabilitat econòmi ca 

 

 

- 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).  

 

- 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 pri ncipals de famílies 

monoparentals), joves d’entre 18 a 35 anys, persone s 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  (cal tenir 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 econò mic  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 a les despeses dels rebuts de l’aigua, gas, electrici tat, 

calefacció o comunitat (63,5%), per pagar les quote s de la hipoteca o el lloguer de 

l’habitatge (57,6%), o fer front a les despeses der ivades 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 person es. 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 pers ones no reben ajuda de ningú, la 

qual cosa les situa en una posició d’extrema exclus ió 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. 
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Reacció davant possibles situacions de necessitats futures de la població 

 

 

- 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 vulnerab ilitat. I només un 4% d’aquests 

ciutadans patiria una situació de vulnerabilitat ex trema 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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4.- ÀMBIT ECONÒMIC - LABORAL 
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Activitat i ocupació de la població 

 

 

- 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 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 ent re 4 i 6 punts percentuals per 

sobre de la observada per la demarcació de Barcelon a 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 probabilitats de tenir feina. 

 

- De totes maneres sorprèn que el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a 

Caldes és proporcionalment menor que el del conjunt de la província (segons les dades del 

cens en el període 2008-2013). Aquest fenomen suggereix que l’abast de l’economia 

submergida al poble (igual que en el cas de la Garr iga) és força superior que el de la 

demarcació de Barcelona. 

 

- Segons les dades del cens, entre 2008 i 2013 s’ha produït un augment significatiu del 

percentatge de treballadors autònoms tant a Caldes com a la Garriga. Aproximadament el 

30% del total dels afiliats al municipi són autònom s, una dada força semblant a la 

observada pel municipi de la Garriga, però que gair ebé dobla la registrada a nivell 

provincial.  

 

- Pel que fa al tipus d’ocupació, a Caldes, segons le s dades censals de 2011, la taxa de 

temporalitat és del 18%, el 15% dels ocupats té fei nes que no arriben a les 40 hores 

setmanals, i el 10% de les persones que treballen h o fa en feines de baixa 

qualificació. Unes dades molt semblants a les del g lobal de la província. En canvi, a la 

Garriga, la taxa de temporalitat és lleugerament menor, i tot i que el percentatge d’ocupats 
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a temps parcial és del 18% (3 punts percentuals superior al de Caldes i al de la 

demarcació), només el 6,5% dels ocupats treballa en feines poc qualificades. 

 

- La majoria de treballadors de Caldes afiliats al rè gim general de la Seguretat Social 

(segons les dades censals de l’any 2013) treballen en indústries manufactureres 

(35% aproximadament). Una dada 10 punts percentuals superior a la registrada pel 

municipi de la Garriga i 20 punts per sobre de la observada pel global de la província de 

Barcelona.  

 

- En canvi, el gran gruix dels treballadors autònoms de Caldes  s’ocupa en el sector 

comercial (26% aproximadament), un percentatge que no difereix massa de la resta 

d’àmbits territorials de comparació que estem utilitzant. De totes maneres, s’observa que 

els treballadors autònoms del municipi s’ocupen en una proporció força elevada en 

el sector de la construcció (15%), mentre que el pe s de les activitats/feines 

qualificades és més reduït que el de la Garriga i e l del conjunt de la demarcació.  

 

- Des del 2006 fins al 2013, segons les dades de contractació registrada, la capacitat de 

contractació de les empreses a Caldes ha estat significativament menor que la de la 

província i força similar a la de la Garriga, per bé que des del 2010 fins a l’actualitat, el 

nombre de contractes registrats tant a la Garriga com al conjunt de la demarcació està al 

voltant dels 40 contractes per cada 100 habitats de 16 a 64 anys, mentre que a Caldes la 

xifra no arriba als 30. Per tant, la capacitat del municipi per generar ll ocs de treball 

(sobretot en els darrers 4 anys) és menor que la ob servada tant en el cas de la 

Garriga, com pel conjunt de la província, i gairebé  el 26% dels llocs de treball que es 

generen són de molt baixa qualificació. A més, el f et que el 18,5% del total de la 

contractació es faci a persones amb estudis superio rs (una dada significativament 

superior a la registrada tant en el cas de la Garri ga, com pel conjunt de la província) 

fa pensar que existeix una certa sobre qualificació  de les persones ocupades que 

treballen al municipi.  

 

- 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.  

 

- Més de la meitat (55% aproximadament) dels llocs de  treball del municipi són 

ocupats per gent del poble , una dada significativament superior a la observada pel 

municipi de la Garriga (45% aproximadament) i la capital de la comarca (40% 

aproximadament). 
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- El perfil/tipus ideal de les persones ocupades que treballen a Caldes de Montbui 

respon sobretot a un o més dels següents atributs:  dones, 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:  homes, 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. 

 

 

Característiques de l’atur i de la població desocup ada 

 

 

- 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 percentual s 

inferior a la del conjunt del país i el global de l a comarca respectivament.   

 

- El 57% dels aturats de Caldes de Montbui no cobren prestació 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. De totes maneres, i segons les últimes dades de l’atur 

registrat (desembre de 2013), l’atur crònic detectat al municipi no seria més ele vat que 

l’observat a nivell provincial o català.   

 

- El 24,5% dels aturats no poden afrontar les despese s bàsiques mensuals  i necessiten 

ajuda per poder fer front a les quotes de la hipoteca/lloguer i pagar els serveis bàsics 

(sobretot estrangers). Gairebé un 4% d’aquests pateix una situació d’extre ma pobresa, 

ja que no tenen a ningú que els pugui ajudar. El mé s preocupant és que el 77% no 

tenen xarxes de socials i/o familiars amb una mínim a solidesa  
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- 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 d’aquestes persones és del 36,4%). El 45,3% dels aturats de Caldes 

tenen un nivell baix d’estudis.  

 

- Segons les dades de l’atur registrat (desembre de 2013) el 30% dels aturats del municipi 

provenen de feines de baixa qualificació, un percen tatge superior a l’observat pel 

municipi de la Garriga (23,6%) i el total de la pro víncia de Barcelona (27,5%). 

 

- El 54,7% de les persones aturades del poble no ha r ealitzat cap tipus de formació. 

 

- 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%). 

 

- 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 significa tivament més elevat que l’observat a 

les urbanitzacions i els nuclis disseminats (14,6%) . 

 

- El nombre d’aturats de la Garriga  que provenen del sector de la construcció és idèntic al 

de Caldes (9%) i lleugerament inferior que el provincial (13%). La proporció de calderins 

aturats que provenen del sector industrial és pràcticament igual que la observada a la 

Garriga (25%), i molt inferior al de la demarcació de Barcelona (15,4%). Finalment, i pel 

que fa als serveis, 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%). Així doncs, tot i que la gran majoria d’aturats del  poble 

provenen del sector serveis (62%), un de cada quatr e treballava a la indústria (26%), i 

només el 9% prové del sector de la construcció.   

 

- 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 bàsiques mensuals, i 

persones de nacionalitat estrangera. En canvi, aquelles llars formades per alguna 
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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 ac tius estan a l’atur és del 3,3%. 

 

- De fet, tant a Caldes com a la Garriga, el percentatge de llars sense cap persona 

ocupada (30%) és inferior a l’observat per la demar cació (35% aproximadament). Per 

bé que en el 43% de les llars del municipi hi ha co m a mínim una persona aturada o 

inactiva (una proporció lleugerament inferior a la registrada per la demarcació, i 

lleugerament superior a l’observada pel municipi de la Garriga). 

 

- El 37,5% dels aturats del poble no coneix el Servei  d’Ocupació Municipal. La 

immensa majoria (78,7%) de les persones aturades qu e 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. 

 

 

Nivell d’ingressos de la població de Caldes de Mont bui 

 

- Respecte a la capacitat econòmica de la gent gran del poble (65 i més anys)  podem 

treure tres grans conclusions.  

o 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).  

o En segon lloc, el poder adquisitiu a nivell personal d’aquestes pe rsones 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).  

o 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 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€.  
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- Segons les últimes dades sobre la renta bruta famil iar disponible (any 2010), la renta 

mitjana d’una llar a Caldes és d’ aproximadament 16 .000€ l’any, molt similar a la 

registrada pel global de la comarca i de la provínc ia, per bé que la observada pel 

municipi de la Garriga és lleugerament major. 

 

- 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 e ls salaris més 

baixos comparteixen totes o alguna d’aquestes categ ories:  dones, immigrants d’origen 

estranger, persones amb un nivell d’estudis baix o mitjà, i/o joves d’entre 18 i 35 anys. 

 

 

Opinió sobre el tipus d’activitat econòmica que cal dria potenciar al poble 

 

 

- 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. 


