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1.- ÀMBIT DEMOGRÀFIC (DAFO + Missió + Reptes de futur)  

 

 



Pla Estratègic de Caldes de Montbui. Horitzó 2025 
Informe diagnòstic  

1.1- DAFO DE L’ÀMBIT DEMOGRÀFIC  

 

DEBILITATS  AMENACES  

 
GENT GRAN 

 
 
Tot i que el percentatge de gent gran que viu sola no és més elevat 
que en altres municipis de Catalunya, la xifra és considera rellevant 
(20%). 
 

DINÀMIQUES POBLACIONALS: decreixement 
 

El fet que en els darrers 4 anys la capacitat del municipi per generar 
llocs de treball hagi estat menor que la mitjana provincial està 
provocant que joves i adults en edat de treball marxin del poble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENT GRAN 

 
Es depèn excessivament de la solidaritat i les xarxes de suport familiar 
per evitar que cada cop més gent gran visqui sola (actualment el 
percentatge de gent gran que viu sola és del 20%, però seria del 30% 
sense aquest suport familiar. La majoria de gent gran que viu sola són 
dones que viuen al nucli urbà. 
 

 
 

DINÀMIQUES POBLACIONALS: decreixement  
 
Caldes està perdent població, fonamentalment gent jove i persones en 
edat de treballar (dinàmica demogràfica recent),  la qual cosa pot tenir 
4 grans conseqüències negatives a mig/llarg termini: 
 
- Un envelliment (elevat percentatge de persones de 65 i més anys) i 

sobre envelliment (elevat percentatge de persones de 85 i més 
anys) notable de la població, amb l’augment dels costos socials 
vinculats a situacions de dependència i atenció sanitària, 
domiciliària, etc, que això suposa. 

- Un augment de les persones grans que viuen soles. 
- Una pèrdua més accentuada de talent i de capital humà qualificat 

“fuga de cervells”. 
- Una pèrdua de població en edat productiva. 
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FORTALESES OPORTUNITATS  

 

DINÀMIQUES POBLACIONALS 

 

Es considera que Caldes és un municipi ben dimensionat a nivell 
quantitatiu (ni molt gran, ni molt petit), que ha comptat amb un 
desenvolupament urbanístic sostingut i equilibrat. 

 

 

COHESIÓ SOCIAL I SENTIMENT DE PERTINENÇA  

 
El fet que gairebé el 82% dels ciutadans del poble porti més de 10 
anys residint al municipi, i que més del 90% asseguri que tornaria a 
escollir Caldes com a lloc de residència denota, duna banda, un ampli 
coneixement del territori, i de l’altre, un elevat grau d’arrelament, 
cohesió social i sentiment de pertinença (sobretot entre els autòctons i 
els residents al nucli urbà).  
 
Tot i que bona part de la població estrangera es concentra als barris de 
la Bolera i el Bugarai no s’observen situacions de segregació/divisió 
urbana en forma de ghettos i/o enfrontaments (ni per nacionalitat ni per 
renta). 
 

GENT GRAN 
 
La solidesa de les xarxes de solidaritat familiar esdevenen un recurs 
social important que evita que cada vegada més gent gran visqui sola. 
 

 
DINÀMIQUES POBLACIONALS 

 

Fins ara hem estat capaços d’atraure població estrangera en edat de 
treballar, cosa que ha comportat un “rejoveniment” de la població (per 
bé que una part d’aquests està retornant als seus països d’origen). 
 

 
 

COHESIÓ SOCIAL I SENTIMENT DE PERTINENÇA  
 
Fins ara Caldes ha crescut de forma sostinguda i ordenada (poble no 
massificat i ben dimensionat) cosa que ha propiciat una bona absorció 
de la població immigrant i ha facilitat la cohesió social (nucli urbà 
compacte i cohesionat, i no saturació de serveis públics). A més, 
gairebé la totalitat de la població hi resideix de forma estable.  
 
Cal aprofitar el fet que bona part de les antigues segones residències 
de les urbanitzacions del poble ara són vivendes principals (gent que hi 
viu de forma permanent, i a priori, la seva integració a les dinàmiques 
del poble resulta més factible). 
 

 

GENT GRAN 

En general, les condicions actuals de vida de la gent gran a nivell 
econòmic no són dolentes. Això afavoreix i potencia la seva contribució 
social (cura dels néts, tasques de voluntariat, implicació en el teixit 
associatiu del municipi, etc.). 
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1.2.- MISSIÓ DE L’ÀMBIT DEMOGRÀFIC  
 

Apostar per un equilibri demogràfic sostingut basat  en l’atracció i la retenció de 

persones joves i en edat productiva (joves i parell es amb fills o en edat de tenir-

ne) potenciant, a la vegada, l’envelliment actiu de  la gent gran del poble, així com 

la seva implicació i contribució a la comunitat i a l teixit social.  

 
 

1.3.- REPTES DE FUTUR DE L’ÀMBIT DEMOGRÀFIC  
 
GENT GRAN 

 

• Enfortir les xarxes de solidaritat familiar destinades a cuidar persones grans. 

• Apostar per un envelliment actiu, a saber, que permeti a les persones grans del poble 

sentir-se útils a la comunitat i gaudir del seu temps lliure, a través del treball comunitari i 

la implicació activa de les entitats del poble. 

 

 

DINÀMIQUES POBLACIONALS I COHESIÓ SOCIAL  

 

• Seguir apostant per un creixement sostingut i moderat que afavoreixi i reforci l’actual 

cohesió social. 

• Apostar per la cohesió social com a model de desenvolupament local. 

• Esdevenir un municipi amb capacitat d’atracció de gent jove amb fills o en edat de tenir-

ne) i de retenció (evitar la pèrdua de població jove i de talent). 

• Afavorir l’increment de la natalitat. 

• Potenciar l’empadronament (sobretot dels residents a les urbanitzacions). 
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2.- ÀMBIT TERRITORIAL (DAFO + Missió + Reptes de futur)  
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2.1- DAFO DE L’ÀMBIT TERRITORIAL  

 
DEBILITATS AMENACES  

 
HABITATGE: situació, oferta, demanda i preus  

 
Tot i que el percentatge d’habitatges buits és menor que l’obervat a 
nivell provincial i nacional es calcula que n’hi poden haver al voltant de 
350. 
 
L’oferta d’habitatge de lloguer a Caldes és molt escassa i l’augment de 
la demanda ha fet pujar els preus. 
 
En general es considera que els preus dels habitatges a Caldes, tant 
de propietat com de lloguer son força elevats. De fet els preus dels 
lloguers s’han incrementat un 9% en els darrers 8 anys degut a 
l’escassetat d’oferta. 
 
Inexistència d’un parc d’habitatges de lloguer/protecció social a preus 
assequibles per a col·lectius vulnerables i joves del poble. 
 
Els problemes d’acessibilitat de molts habitatges del casc antic, el 
Bugarai o la Bolera. 
 
El fet que gairebé un 32% dels ciutadans d’entre 18 i 35 anys visqui 
amb els pares s’interpreta com un problema pel que fa a les dificultats 
d’emancipació del col·lectiu jove. 
 
Manca de places assequibles a residències per a les persones grans 
i/o habitatges tutelats, vivendes assistides. 
 
 
 
 
 

 
HABITATGE: situació, oferta, demanda i preus  

 
En situació de crisi o estancament econòmic es posa de manifest la 
manca de capacitat per atraure inversions per edificar i fer habitatges 
nous. A Caldes, en els darrers anys s’han construït pocs habitatges 
nous. 
 
Que els preus dels habitatges dels municipis més propers a Caldes 
sigui més baix provoca que: 

- Els joves marxin (cosa que pot provocar una fuga de talent i 
el progressiu envelliment de població) 
- Gent jove amb fills o en edat de tenir-ne no vingui a Caldes 
(poca capacitat d’atraure gent de fora).  

 
El fet que el parc d’habitatges del poble estigui força envellit pot 
provocar, a mig i llarg termini, situacions  de degradació estructurals, i 
a curt termini, problemes de qualitat urbana (algunes façanes en mal 
estat) i  accessibilitat per a persones grans i/o amb mobilitat reduïda. 
 
La insuficiència d’ajuts/solucions per fer front a la hipoteca o lloguer pot 
condemnar a l’exclusió residencial i social de persones vulnerables, si 
la situació de crisi o estancament s’allarga.  
 
Que el 42,4% dels immigrants visqui en llars no tradicionals (formades 
per persones amb parentius familiars molt diversos i/o sense parentiu 
familiar), juntament amb el fet que el nombre mitjà de membres que 
resideixen en una llar formada per persones estrangeres és de 3,5 pot 
comportar problemes de convivència familiars (manca  d’intimitat), 
sobre ocupació de la llar, i un ús més intensiu de l’espai públic. 
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TRANSPORT PÚBLIC  

 
La connexió amb els polígons industrials i altres zones estratègiques 
del poble és inexistent o molt millorable. 
 

EQUIPAMENTS 
 
Manca de magatzems per desar material d’entitats. 
 

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES  
 
El sistema i les infraestructures viàries urbanes són deficients (mals 
accessos, manca de seguretat, manca de continuïtat i voreres estretes, 
poca capacitat d’absorció del transit rodat, etc.). I això té una afectació 
directa en la mobilitat interna (dins del municipi). 
 
Les connexions entre el nucli, les urbanitzacions, els polígons 
industrials, els cementiri, els eixos comercials i altres zones 
estratègiques del municipi (equipaments) són deficients (no només per 
accedir-hi en cotxe, sinó també a peu o en bicicleta). 

 
ESPAI PÚBLIC  

 
Tot i que s’han fet actuacions i s’ha millorat en alguns aspectes, la 
qualitat urbana de l’espai públic presenta deficiències notables (carrers 
i voreres estretes, barreres arquitectòniques). 
 
 
 
 

 
TRANSPORT PÚBLIC  

 
Es posa de manifest un dèficit pel que fa al funcionament del transport 
públic col·lectiu (poca freqüència, inadequació dels horaris, preus 
elevats, etc.). Amb l’excepció del que uneix Caldes amb BCN, les 
comunicacions entre Caldes i Sabadell, Mollet, Granollers i la UAB 
(entre d’altres) són deficients.  
 

EQUIPAMENTS 
 
Tot i la bona dotació pel que fa a la quantitat, qualitat i diversitat 
d’equipaments públics de tot tipus que existeixen al poble, l’elevada 
activitat que tenen fa que en ocasions alguna activitat no es pugui 
realitzar.. 
 

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES  
 
Les vies de comunicació interurbana que comuniquen Caldes amb els 
municipis de l’entorn no estan ben resoltes (mals accessos, manca de 
seguretat, etc.).C-59, connexions per anar a Granollers deficients, etc. 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
Si no intervenim de manera integral en la millora de l’espai públic el 
poble cada vegada serà menys amable amb la gent gran (voreres 
estretes, barreres arquitectòniques), els ciutadans en general 
(priorització de la mobilitat motoritzada) i la qualitat de vida 
(contaminació, no promoció de mitjans de transport sostenibles, etc.) 
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FORTALESES OPORTUNITATS 

 
TERRITORI I SITUACIÓ GEOESTRATÈGICA  

 
Caldes disposa d’un nucli urbà ben dimensionat, molt compacte i dotat 
d’una riquesa històrica i cultural notable. 
 
Caldes és un poble tranquil envoltat d’un entorn agradable, rural, bonic 
i saludable  

 
HABITATGE  

 
A Caldes el percentatge d’habitatges buits és menor que l’observat a 
nivell província i nacional, per bé que es té la sensació que hi ha força 
pisos buits en mans de bancs i caixes. 
 

SEGURETAT 
 
Caldes és un municipi segur. La percepció de seguretat tant als barris 
com al poble en general és molt elevada (7,4 sobre 10). En general la 
feina de vigilància de la policia es valora positivament, i no existeixen 
grups socials violents o especialment conflictius. 
 

EQUIPAMENTS 
 
Caldes és un municipi ben dotat des del punt de vista de les 
infraestructures i equipaments esportius i socials (no només a nivell 
quantitatiu, sinó també pel que fa a l’ús que els ciutadans en fan i el 
profit que se’ls hi treu ). 
 
 
 
 

 
 TERRITORI I SITUACIÓ GEOESTRATÈGICA  

 
La posició geoestratègica del municipi: 

o A 25km de BCN, i tenir a 30-50 minuts de distància els 2 
principals aeroports del país. 

o A 1h dels Pirineus i a 30 minuts de la platja. 
o A tocar de l’àrea metropolitana sense formar part del 

continu urbà i disposar d’un entorn natural rellevant. 
o A 15m la UAB. 

 
HABITATGE  

 
Gairebé la meitat de la població viu en habitatges on la hipoteca ja està 
pagada, cosa que pot fer disminuir les situacions d’exclusió residencial 
relacionades amb els impagaments de les quotes hipotecàries. 
 

SEGURETAT 
 
El nivell i la sensació de seguretat de Caldes, així com la qualitat de 
vida són dos actius locals a potenciar amb l’objectiu d’atraure població i 
consolidar la població que actualment ja hi resideix. 
 

TRANSPORT PÚBLIC  
 
Les connexions amb transport públic cap a Barcelona. 
 
El fet que Caldes hagi tingut ferrocarril en el passat pot facilitar la seva 
recuperació.  
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2.2.- MISSIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL  
 

Apostar per la qualitat, la sostenibilitat i l’acce ssibilitat de l’espai públic urbà i el 

parc d’habitatges del poble, així com dels desplaça ments i comunicacions 

urbanes i interurbanes, tot propiciant el model de desenvolupament territorial 

contingut i sostenible previst al planejament urban ístic vigent  

 
 
2.3.- REPTES DE FUTUR DE L’ÀMBIT TERRITORIAL  
 
 

MOBILITAT 

 

• Ordenar, endreçar i apostar per una mobilitat urbana segura, accessible i cívica on 

puguin conviure diferents mitjans de transport, però prioritzant facilitant i promovent, de 

forma prioritària, els desplaçaments sostenibles. 

 

QUALITAT URBANA 

 

• Treballar per la millora de la qualitat urbana dels espais públics (reurbanització d’espais 

estratègics, unificació de criteris pel que fa al paisatge urbà, etc.). 

• Impulsar polítiques de planificació urbanística que afavoreixin la desconcentració / 

dispersió de la població immigrant evitant l’efecte crida/reclam. 

• Apostar per la millora dels espais públics oberts de les urbanitzacions. 

 

HABITATGE 

 

• Fer una aposta clara per l’habitatge social i l’habitatge de lloguer, sobretot pensant amb 

els joves (evitar fuga),  i els immigrants (millorar unes condicions residencials que són de 

menor qualitat en relació als autòctons).  

• Treballar per la millora de la qualitat i l’accessibilitat dels d’habitatges del nucli urbà i 

l’eliminació de barreres arquitectòniques (sobretot pensant amb la gent gran, tot i que no 

només). 

• Apostar per la construcció d’habitatges dotacionals per casos d’emergència social. 



Pla Estratègic de Caldes de Montbui. Horitzó 2025 
Informe diagnòstic  

 

 

 

• Lluitar contra l’exclusió residencial de les persones i famílies més vulnerables que tenen 

problemes per fer front a les despeses de la hipoteca o el lloguer i/o que viuen en 

habitatges sobre ocupats (sobretot persones estrangeres). 

• Apostar per la rehabilitació d’edificis catalogats. 

• Impulsar polítiques per facilitar la rehabilitació de façanes. 

• Implementar, al parc d’habitatges, millores relacionades amb l’eficiència energètica. 

• Aprofitar els habitatges buits per destinar-los a lloguer social. 

• Garantir la qualitat de vida de la gent gran (accés viable a les residències, habitatges 

tutelats i assistència domiciliària) per evitar futures situacions de dependència. 

 

TRANSPORT PÚBLIC I TELECOMUNICACIONS 

 

• Recuperar el ferrocarril en tant que element generador de riquesa i millora de la mobilitat 

interurbana del poble. 

• Apostar per la mobilitat sostenible en la millora de les comunicacions entre e nucli i les 

urbanitzacions (accessos per anar a peu i en bicicleta). 

• “Caldes connectat”. Apostar per un servei de transport públic interurbà ampli i de qualitat. 

• Millorar les connexions viàries i els accessos entre Caldes i la resta de municipis de 

l’entorn interurbà. 

• Millorar les connexions urbanes de Caldes amb les zones del poble més estratègiques 

(polígons, zones d’equipaments, cementiri, eixos comercials, carrer Bigues, etc.). 

 

 

EQUIPAMENTS 

 

• Aprofitar, optimitzar i millorar els equipaments (públics i privats) existents per potenciar, 

ampliar i donar cobertura a l’oferta cultural, esportiva i d’oci/lúdica del municipi (patis 

oberts, teatre, auditori, etc.). 

• Apostar pel termalisme públic com element diferencial del poble per incrementar l’oferta 

lúdica i explotar el sentiment de pertinença vinculat al termalisme, actualment en declivi. 
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3.- ÀMBIT SOCIAL (DAFO + Missió + Reptes de futur)  
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3.1- DAFO DE L’ÀMBIT SOCIAL  

 

DEBILITATS AMENACES  

 
FORMACIÓ 

 
L’oferta d’FP del municipi està desactualitzada, té poca sortida 
professional, poca vinculació amb empreses del territori i poc valor 
afegit (mecànica i administratiu). 
 
Escassetat d’oferta de P.Q.P.I. 
 
Els immigrats d’origen estranger tenen uns nivells formatius molt 
baixos, cosa que els fa més vulnerables (menys possibilitats de trobar 
feina i més risc d’exclusió). 
 
Sobresaturació actual de l’IES públic cosa que fa baixar la qualitat de 
l’educació secundària.  
 

VULNERABILITAT SOCIAL  
 
Tot i que no existeixen situacions de tensió manifesta entre autòctons i 
immigrants, i no hi ha enfrontaments i/o problemes de convivència 
destacables, un 20% dels ciutadans de Caldes pensen que les 
persones d’origen estranger són conflictives perquè s’emporten totes 
les ajudes i/o perquè les diferencies culturals fan difícil la convivència. 
Aquesta manca de tolerància i comprensió d’alguns autòctons fa que 
els immigrants siguin més vulnerables per la dificultat de poder establir 
xarxes socials. 
 
La concentració de la majoria de la població estrangera en 2 barris 
concrets no afavoreix la relació entre autòctons i immigrants i genera 
alguns recels. 
 

 

 
FORMACIÓ 

 
La manca d’una oferta d’FP actualitzada i potent impedeix que Caldes 
sigui un pol d’atracció d’aquest tipus de formació (sobretot per a gent 
jove). 
 
La possible desaparició del CEIP el Calderí, una escola amb un 
projecte educatiu potent i consolidat. 
 

 
La gent formada del municipi té poques oportunitats laborals si es 
volen incorporar al mercat de treball de Caldes (estan sobrequalificats). 
 
Tot i que el nivell d’estudis no difereix massa de l’observat a nivell de 
Catalunya, no podem perdre de vista que el 36,5% de les persones de 
36 a 64 anys no tenen estudis més enllà dels obligatoris. 

 
VULNERABILITAT SOCIAL  

 
Tot i que només el 8,4% dels ciutadans del poble estan en una situació 
elevada de vulnerabilitat econòmica (no poden arribar a final de mes), 
no podem oblidar que cal treballar per la seva inclusió, perquè en 
situacions de crisi prolongada i/o estancament econòmic, els casos de 
risc d’exclusió social poden augmentar significativament. Aquestes 
persones són sobretot: immigrants estrangers, dones de llars 
monoparentals i aturats. 
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ASSOCIACIONISME  

 
Poca cultura transversal i de col·laboració entre les diferents entitats 
del ric teixit associatiu local. 
 
Endogàmia d’algunes entitats sobretot pel que fa a la seva acceptació i 
obertura a les persones nouvingudes (estrangers sobretot). 
 
Maquen mecanismes/espais de trobada entre autòctons i immigrants 
per desactivar recels. 
 
Els joves tenen poc interès en formar part d’entitats del municipi més 
enllà de l’associacionisme esportiu. 
 
Manca d’espais i activitats per adolescents i joves (sobretot de la franja 
dels 13 als 18 anys). 
 

 
DISPERSIÓ TERRITORIAL  

 
Un 30% de la població viu en urbanitzacions, i la integració d’aquestes 
persones en les dinàmiques locals és baixa, cosa que té efectes 
negatius en el seu sentiment de pertinença i en la satisfacció respecte 
a la prestació de serveis públics de tot tipus. 
 

 
SANITAT  

 
El servei d’urgències nocturnes ha canviat el model de gestió generant 
un debat sobre la seva eficàcia. 
 

 
ASSOCIACIONISME  

 
El fet que els immigrants d’origen estranger estiguin poc associats 
afecta negativament al seu arrelament a la comunitat i disminueix la 
seva xarxa de relacions socials, augmentant el seu risc d’exclusió. 
 

 
DISPERSIÓ TERRITORIAL  

 
La dispersió territorial encareix els serveis i te conseqüències 
negatives pel que fa a la seva qualitat i capacitat de prestació. Això en 
el futur pot suposar un problema en la prestació de serveis i l’atenció a 
les persones que hi viuen a mesura que aquestes en vagin fent grans. 
 
 

SANITAT  
 
El progressiu envelliment de la població (si no revertim les últimes 
tendències poblacionals) pot fer augmentar la demanda i la pressió 
sobre els serveis sanitaris del municipi.  
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FORTALESES OPORTUNITATS 

 
FORMACIÓ 

 
Els ciutadans de Caldes aposten per la formació professional, en molt 
bona part gràcies a l’existència de 2 línies d’FP a l’IES del poble. 
Gairebé el 19% dels calderins de 18 i més anys tenen estudis de 
formació professional, una dada significativament superior a la mitjana 
de Catalunya. Això fa que tinguem un percentatge important de mà 
d’obra amb una vessant pràctica important relacionada amb oficis i 
professions concretes, tot i que de poc valor afegit. 
 
En general es destaca la qualitat educativa dels centres formatius del 
poble. 

 
RELACIONS SOCIALS  

 
L’elevat grau de convivència cívica i social existent tant a nivell familiar 
com de relacions socials i veïnals afavoreix l’existència d’extenses i 
sòlides xarxes de solidaritat local i ajuda mútua. 
 
El fet que bona part dels immigrants d’origen llatinoamericà hagin 
obtingut la nacionalitat espanyola facilita la seva integració. 
 
 

ASSOCIACIONISME  
 
Existència d’un teixit associatiu dinàmic i potent (sobretot a nivell 
esportiu, solidari, cultural i de gent gran), cosa que afavoreix la cohesió 
social, la solidaritat local i la programació de gran quantitat 
d’esdeveniments. 

 
FORMACIÓ 

 
L’existència d’un IES amb línies de formació professional pot servir per 
convertir-nos en un referent en aquest tipus d’ensenyament, sempre i 
quan s’actualitzin aquests itineraris d’FP a sectors estratègics de futur i 
s’estableixin relacions amb el món empresarial. 
 
La obertura d’un nou IES al municipi permetrà augmentar la qualitat de 
l’educació secundària de caràcter públic al municipi. 
 
El potencial de l’escola d’adults en tant que recurs educatiu per a les 
persones actives que tenen nivells de formació molt baixos. 
 

RELACIONS SOCIALS  
 
Les xarxes de solidaritat familiars i veïnals són extenses i de qualitat. 
Així doncs, les bones relacions amb l’entorn més proper són un actiu 
per evitar l’exclusió social.  
 
 

ASSOCIACIONISME  
 
La riquesa i diversitat del teixit associatiu del poble és un actiu que pot 
contribuir de manera determinant a la consecució d’una societat civil 
participativa i compromesa amb la gestió pública a nivell local, cosa 
que pot incrementar notablement la intel·ligència de les polítiques 
públiques i facilitar-ne la seva implementació.  
 

SANITAT  
 
Hi ha prevista una ampliació del CAP (1M d’euros) que permetrà 
disposar de més i millors espais d’atenció als ciutadans. 
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3.2.- MISSIÓ DE L’ÀMBIT SOCIAL 
 

Convertir Caldes de Montbui en un referent de cohes ió social, inclusió i 

associacionisme aprofitant la seva potència i apost ant per la seva transversalitat, 

així com esdevenir un pol d’atracció d’una Formació  Professional especialitzada 

en sectors de singularitat local fent una clara apo sta per l’educació de qualitat 

com a instrument d’inclusió social i laboral  

 
 

3.3.- REPTES DE FUTUR DE L’ÀMBIT SOCIAL  
 
ASSOCIACIONISME 

 

• Potenciar l’associacionisme com a eina d’inclusió i convivència social. 

• Potenciar l’associacionisme entre les persones immigrants com a eina d’integració social 

i desactivació de recels entre col·lectius. 

• Afavorir i potenciar la interrelació entre les distintes entitats del municipi i fomentar la 

col·laboració entre associacions.  

• Potenciar l’associacionisme (distint de l’esportiu) entre els col·lectiu jove, per incrementar 

les seves xarxes socials, augmentar el sentiment de pertinença i millorar la seva 

ocupabilitat. 

• Aconseguir que Caldes sigui un municipi atractiu pels joves i els adolescents (13-18 

anys) i augmentar el seu sentiment de pertinença. No només a nivell d’oferta 

d’activitats/esdeveniments relacionats amb l’oci i el lleure, sinó també a través de la 

construcció col·lectiva d’un model de poble que se’l sentin i se’l facin seu. 

• Potenciar l’esport femení i d’altres col·lectius amb menys practicants. 

 

COHESIÓ TERRITORIAL  

 

• Acostar les urbanitzacions al nucli urbà, tant des del punt de vista territorial (accessos) 

com social (augmentar el seu sentiment de pertinença a la comunitat local). 
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FORMACIÓ 

 

• Apostar per una formació professional innovadora i de valor afegit, vinculada als sectors 

estratègics de futur  i a les empreses del territori (IRTA, sector de les energies 

renovables, etc.). 

• Apostar per la formació en llengües estrangeres. 

• Apostar per una escola pública inclusiva i de qualitat. 

• Adequar, facilitar, promocionar i promoure - sobretot entre els estrangers - la inversió en 

educació. 

• Millorar i augmentar l’oferta de P.Q.P.I. 

• Potenciar i apostar per la formació d’adults. 

• Adequar i facilitar la formació a aturats. 

 

INCLUSIÓ SOCIAL 

 

• Treballar per a la inclusió social dels col·lectius més vulnerables des d’una perspectiva 

global, integral i transversal. 

• Potenciar el treball i la mediació comunitària en tant que eina de prevenció i resolució de 

conflictes amb l’objectiu de millorar la integració social i cultural entre autòctons i 

immigrants en algunes zones del poble.   

• Treballar per desmuntar els mites, tòpics i rumors que criminalitzen als immigrants pel fet 

de rebre ajuts públics (transparència i pedagogia). 

 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

 

• Apostar de forma clara per la democràcia deliberativa i la participació ciutadana (dret a 

estar informats, a ser consultats i a prendre part), en tant que una eina que permet fer 

política d’una altra manera (d’una manera més intel·ligent), incorporant criteris ciutadans 

en la definició de les polítiques públiques en qüestions de rellevància pel poble 

 

SANITAT  

 

• Aprofitar l’ampliació del CAP per millorar els serveis sanitaris al poble. 
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4.- ÀMBIT ECONÒMIC – LABORAL (DAFO + Missió + Reptes de futur)  
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4.1- DAFO DE L’ÀMBIT ECONÒMIC - LABORAL  

 

DEBILITATS AMENACES  

 
LLOCS DE TREBALL I MÀ D’OBRA  

 
En els darrers 4 anys, la capacitat del municipi per generar llocs de 
treball està per sota de la mitjana provincial. 
 
Gran part dels llocs de treball que s’ofereixen a Caldes són de baixa 
qualificació, i una part significativa de les persones ocupades que 
treballen a Caldes estan  sobre qualificats per les feines que duen a 
terme. 
 
El 42% dels immigrants actius (aquells que estan disposats a treballar) 
tenen un nivell baix d’estudis. 
 
 
 

VALOR AFEGIT  
 
No disposem de massa empreses en sectors estratègics de valor 
afegit (indústria, serveis, turisme, etc.), la qual cosa no permet aprofitar 
el nivell de qualificació/formació sobretot de la gent jove (27,4% amb 
estudis universitaris). 
 

ATUR 
 
Tot i que el percentatge d’atur a Caldes és més baix que la mitjana 
provincial i catalana (21,4%), la majoria dels calderins considera que 
aquest és el principal problema del municipi, a saber; la manca de 
feina i oportunitats laborals. 
 
 
 

 
LLOCS DE TREBALL I MÀ D’OBRA 

 
El context general de crisi limita el  desenvolupament econòmic, i no 
afavoreix la creació de llocs de treball. 
 
L’abast de l’economia submergida és força important (per bé que en 
temps de crisi és una xarxa de contenció). És possible que els sectors 
on es concentri aquesta activitat siguin: l’agrícola, els serveis i la 
construcció. Això fa que aquests llocs de treball (que existeixen de 
forma irregular) no emergeixin, no constin, siguin invisibles i no tributin. 
 
Cal tenir en compte que una quarta part de la població activa de 
Caldes (persones disposades a treballar) té un nivell baix d’estudis.  
  
 

VALOR AFEGIT  
 
L’IRTA està poc integrat al municipi i els ciutadans del poble no se’l 
senten seu (“vivim d’esquenes l’un de l’altre”).  
 

 
 

ATUR 
 

L’atur afecta sobretot als estrangers i les persones amb un nivell baix 
d’estudis. Dos col·lectius molt vulnerables i castigats per la crisi que 
comencen a estar a límit de l’exclusió, cosa que podria provocar 
situacions de conflicte social, pobresa extrema, i augmentar el 
percentatge de calderins en situació de vulnerabilitat econòmica. 
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Més de la meitat dels aturats no ha realitzat cap tipus de formació des 
de que s’han quedat a l’atur. La formació no és, per si sola, la solució a 
l’atur, però sense formació les possibilitats de trobar feina disminueixen 
(caldria tenir en compte si la oferta formativa existent és adequada, 
tant en aptituds com en actituds). 
 

RECURSOS ENERGÈTICS 
 
No aprofitament dels recursos energètics propis (massa forestal, 
energia eòlica i altres fonts renovables, etc.). 
 

TURISME 
 
L’oferta turística actual vinculada al termalisme és poc atractiva.  
 

INDÚSTRIA 
 
La baixa ocupació dels polígons industrials, juntament amb la poca 
adaptació del sòl industrial a les necessitats de les empreses (dèficits 
pel que fa a l’accés i l’equipament relacionat amb les 
telecomunicacions: fibra òptica, internet, cobertura mòbil, etc.). 
 
La manca d’una xarxa productiva sòlida i un teixit industrial reeixit. 
 
La majoria de les indústries existents són de poc valor afegit. 
 
 

ENTORN NATURAL 
 

Tenim un extens entorn natural absolutament infrautilitzat del qual no 
se’n treu rendiment, la qual cosa fa que estigui relativament deixat i en 
desús.  
 

 
La cronificació dels aturats pot augmentar significativament a curt 
termini (per bé que ara mateix el percentatge d’aturats que porten 12 o 
més mesos sense treballar és del 60%). Això comporta problemes 
importants d’autoestima per les persones que el pateixen, i dificulta 
encara més la seva inserció laboral. 
 

RECURSOS ENERGÈTICS 
 
Excessiva dependència energètica. 

 
 

TURISME 
 

Manca d’infraestructures termals públiques. 
 
La projecció / imatge turística de Caldes està totalment vinculada al 
termalisme, i no és coneixen, es publiciten, s’exploten o es venen 
altres atractius turístics.  
 

INDÚSTRIA 
 
El declivi i la pèrdua de llocs de treball del sector industrial que ha patit 
Caldes, per bé que no és quelcom exclusiu del poble sinó del país en 
general, a causa, en bona part, del fenomen de les deslocalitzacions. I 
és que els models industrials de poc valor afegit tenen poc futur perquè 
la mà d’obra poc qualificada és molt més barata en altres països.  
 
 

ENTORN NATURAL  
 
No hem estat capaços de treure profit ni del potencial del nostre entorn 
natural, ni del terreny agrícola disponible. 
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FORTALESES OPORTUNITATS 

 
DIVERSIFICACIÓ PRODUCTIVA 

 
L’equilibri del pes dels diferents sectors productius on s’ocupa la 
població: el 35% de les persones de Caldes que treballen per compte 
aliè ho fan al sector industrial, mentre que el 25% dels autònoms ho fa 
al sector comercial i el 15% al sector de la construcció. En el sector de 
la hostaleria s’ocupa aproximadament el 16% dels ocupats del poble. 
 

TURISME 
 
El fet diferencial que suposa la peculiaritat de disposar d’aigua calenta. 
 
Les dimensions i la riquesa de l’entorn natural, cultural i històric del 
municipi ens permet potenciar un tipus de turisme no estrictament 
vinculat amb el termal però si absolutament complementari.  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERÇ I SERVEIS 
 
La quantitat i la diversitat de l’oferta comercial de Caldes (per bé que 
en general és de poc valor afegit). 
 
 
 
 
 
 

 
DIVERSIFICACIÓ PRODUCTIVA  

 
La diversificació tant de l’activitat econòmica del municipi, com dels 
sectors productius en els quals s’ocupa la població  (indústria, comerç, 
turisme i construcció) ens fa menys vulnerables i més resistents a 
situacions de crisi. 

 
TURISME 

 
La marca de Caldes, en tant que municipi amb serveis de turisme 
termal, es coneix arreu de Catalunya. 
 
El prestigi de determinades empreses i/o productes del poble (casa 
torras, flors del remei, productes de pastisseria, etc.) i l’oportunitat 
d’associar-les a Caldes i crear una marca de referència a nivell turístic 
que vagi més enllà / complementi el termalisme  
 
La proximitat amb Barcelona i l’àrea metropolitana (municipis més 
importants i poblats de país) fa de Caldes un emplaçament òptim per 
potenciar el turisme i atraure tot aquest potencial de població que està 
a tocar. 
 

COMERÇ I SERVEIS 
 
Tot i la proximitat amb Barcelona i altres ciutats importants, Caldes té 
un comerç propi força dinàmic que es pot explotar / especialitzar en 
productes locals concrets i de qualitat, no només per atraure 
compradors, sinó també oferir altres serveis als turistes que puguin 
visitar Caldes per qüestions termals, naturals, culturals, històriques, 
etc. 
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LLOCS DE TREBALL I EMPRENEDORIA  
 
El 55% dels llocs de treball de Caldes estan ocupats per gent del 
poble. Caldes es un poble amb dinàmiques econòmiques pròpies, no 
és un municipi dormitori. 
 
El 30% dels ocupats són autònoms. 
 

MÀ D’OBRA  
 
Gairebé la totalitat de la població estrangera està en edat de treballar 
(tenen menys de 65 anys), per tant són persones actives en edat de 
relacionar-se, treballar i contribuir al sistema productiu. 
 

VALOR AFEGIT  
 
La possibilitat de vincular empreses del territori i formació professional, 
entenent que cal modernitzar la FP per augmentar la qualitat d’aquest 
tipus d’ensenyament. 
 

 
INDÚSTRIA 

 
Quantitat important de massa forestal per produir energia sostenible. 
 
 
 

AGRICULTURA  
 
La gran multitud d’horts i la tradició al voltant de l’agricultura.  

 
 

LLOCS DE TREBALL I EMPRENEDORIA  
 
Encara que una quantitat significativa dels autònoms ho sigui només 
per una qüestió de necessitat i no de vocació (capitalització de l’atur 
per guanyar-se la vida obrint un negoci), es posa de manifest l’alta 
capacitat emprenedora, d’adaptació i flexibilitat de la població activa del 
poble. 

 
MÀ D’OBRA  

 
Tenim una població activa força qualificada (amb un nivell de formació 
significatiu) 

 
 

VALOR AFEGIT  
 
Alguns sectors productius estratègics i de valor afegit del poble són els 
relacionats amb la indústria agroalimentària (aprofitar el potencial de 
l’IRTA) i les energies renovables (aprofitar les empreses punteres 
existents a Caldes relacionades amb aquest model energètic)  
 

INDÚSTRIA 
 
La posició geoestratègica de Caldes en tant que municipi propici per 
acollir activitat econòmica vinculada amb el sector industrial (proximitat 
amb àrea metropolitana i multitud d’enclavaments econòmics 
estratègics).  
 
 

AGRICULTURA  
 
L’entorn natural de Caldes permet apostar per un model agrícola de 
qualitat.  
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4.2.- MISSIÓ DE L’ÀMBIT ECONÒMIC LABORAL 

 
Seguir apostant per la diversificació econòmica i l ’equilibri dels sectors 

productius posant l’accent en la modernització del turisme termal, la potenciació 

del turisme natural i la promoció de la indústria i  els serveis lligats a l’àmbit 

agroalimentari i gastronòmic.  

 
 

4.3.- REPTES DE FUTUR DE L’ÀMBIT ECONÒMIC 
LABORAL  

 
ATUR 

 

• Incrementar l’ocupabilitat dels aturats (formació en actituds, aptituds i ampliació de les 

xarxes socials). 

 

MODEL ECONÒMIC 

 

• Apostar per un model econòmic basat en el cooperativisme. 

• Consolidar la diversificació productiva. 

 

INDÚSTRIA 

 

• Incrementar el potencial industrial de Caldes fent una aposta per sectors estratègics de 

valor afegit donant-los facilitats per instal·lar-se al municipi.  

• Adaptació del sòl industrial (serveis, infraestructures, comunicacions i 

telecomunicacions) a les necessitats de la tipologia d’empreses que calgui atraure. 

• Promoure i potenciar l’aprofitament dels recursos naturals locals per crear llocs de 

treball (biomassa, turisme rural, etc.). 

 

TURISME 

 

• Recuperar i/o aconseguir que la marca turística de Caldes, vinculada al termalisme, 

sigui un referent de qualitat i valor afegit. 

• Potenciar la vessant pública del termalisme per atraure turisme (balnearis públics) i 

incrementar l’oferta lúdica per als residents. 
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• Potenciar l’activitat econòmica vinculada a l’explotació de la  riquesa cultural i històrica 

del municipi. 

 

AGRICULTURA I ENTORN NATURAL 

 

• Apostar per l’agricultura ecològica i explotar la potencialitat que té l’entorn natural local 

per promoure aquest sector productiu (proximitat i qualitat). 

• Buscar i potenciar relacions de col·laboració i sinèrgies amb l’IRTA. 

• Potenciar i explotar l’entorn natural de Caldes. Viure més de cara a la natura 

 
SERVEIS/COMERÇ 

 

• Apostar per la innovació i la modernització del sector serveis i comerç. 

• Un sector econòmic de futur a potenciar, tenint en compte les dinàmiques poblacionals 

relacionades amb l’envelliment de la població, és el relacionat amb la prestació de 

serveis a la gent gran. 

• Promocionar els productes locals que puguin tenir un element diferenciador, únic / 

exclusiu i apostar per la seva exportació/internacionalització. 

• Introduir millores de qualitat urbana (mobilitat, connectivitat, rehabilitació, etc.) per 

connectar, promocionar i fer atractius els eixos comercials del poble. 

 

EMPRENEDORIA 

 

• Promocionar l’esperit emprenedor i facilitar els tràmits per esdevenir autònoms i muntar 

empreses. 

• Apostar pels petits empresaris/autònoms del municipi per tal d’augmentar la seva 

capacitat de contracció i generació de riquesa. 

 

NITC 

 

• Millorar en general, els serveis i els recursos tecnològics (cobertura mòbil, wify, fibra 

òptica 

 

ECONOMIA SUMERGIDA  

 

• Estudiar estratègies per fer que l’economia submergida surti a la llum. Si hi ha 

economia submergida és que hi ha activitat. 

 


