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INTRODUCCIÓ 

 

Aquest  document que us presentem, és el 5è informe sobre l’exclusió  social a Igualada. 

 

Des de fa uns anys, que l’Ajuntament d’Igualada, treballa per a la inclusió social, tenint com a 

punt de partida l’explotació de dades de “ l’Aproximació a la realitat de l’exclusió social a 

Igualada”. Aquest document té en compte una sèrie d’indicadors que ens ajuden a mesurar 

quins són els principals factors que operen en els següents àmbits: laboral, econòmic, 

residencial, relacional, sociosanitari, formatiu, polític i ciutadania.  

 

Alguns dels indicadors que tenim en compte a l’hora de mesurar l’exclusió social del nostre 

municipi són: la pobresa relativa per l’accés insuficient a fonts de renda,  la situació d’atur i/o 

la precarietat ocupacional, el nivell formatiu insuficient, la discapacitat i dependència, les 

addiccions, la situació actual de l’habitatge, la monoparentalitat o el deteriorament de la xarxa 

familiar, l’escassedat de relacions comunitàries i el no accés a la ciutadania política. 

 

Les fonts que hem utilitzat per calcular els indicadors han variat en funció de la necessitat i la 

disponibilitat. D’una banda, s’ha emprat bases de dades d’institucions públiques i d’altres 

dades s’han demanat expressament a les institucions pertinents. També hem pogut disposar 

de dades d’entitats i serveis de la ciutat que ens han ajudat a completar la fotografia del nostre 

territori. 

 

L’estudi consta de tres parts. La primera, inclou dades més generals i demogràfiques. La 

segona i la més extensa, inclou els diferents àmbits a tenir en compte a l’hora de mesurar 

quins factors poden generar exclusió social. La tercera part, és un resum dels fets més 

destacats de l’estudi. 

 

Aquest estudi pretén ser un document útil a l’hora de plasmar com està la situació d’Igualada 

respecte a l’exclusió social, quins agents hi intervenen  i  ha de ser el punt de referència a 

l’hora de planificar accions inclusives, tenint en compte tot el que ja s’està fent, per tal de 

poder articular tot el treball del territori, unint esforços i proposant noves accions inclusives.
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ASPECTES GENERALS I DEMOGRÀFICS 

 

Igualada té una població de 39.289 habitants1 a maig de 2014. La densitat de població és de  

4.850,5 habitants per quilòmetre quadrat.  

 Superfície (km2) Densitat (hab/km2) 

Igualada 8,1 4850,5 

Anoia 866,3 136,7 

Catalunya 32108,0 235,3 

Font: Padró municipal d’Habitants i Idescat  

Del 2000 al 2006 és el període on l’augment de la població es fa més palès, un 11,7%. A partir 

del 2006 fins el 2012 l’augment ha sigut d’un 6%. Del 2012 al 2013 hi va haver una petita 

davallada de mig punt, per tornar a augmentar un 0,8% fins a maig de 2014. 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D’IGUALADA 1998-2013 

 

Font: Idescat i  Padró habitants d’Igualada 

L’augment o disminució d’habitants d’una població ve donat pel nombre de naixements, el 

nombre de defuncions i el flux migratori o moviment d’altes i baixes registrades al padró 

municipal de persones provinents d’altres municipis i localitats. 

Les taxes i índexs que venen a continuació estan calculades a partir de les dades del padró que 

amb data 21 de maig de 2014 ens diu que hi havia  39.289 habitants a la ciutat d’Igualada. 

La taxa de natalitat indica el nombre de nascuts vius durant un any per cada mil habitants 

d'una població concreta. Així, a Igualada a desembre de 2013, hi ha hagut 394 naixements que 

                                                             

1
 Padró d’Habitants d’Igualada 
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calculats sobre el total de població2, dóna una taxa de natalitat de 10,1 naixements per cada 

mil habitants.  

 

Del 2010 a 2013 hi ha hagut un descens en el nombre del naixements d’un 19,2%. 

 

La taxa de mortalitat és el nombre de defuncions d'una població per cada mil habitants, 

durant un període concret de temps, generalment un any. Hi va haver 353 defuncions durant 

el 2013. I la taxa resultant és de 8,9 morts per cada mil habitants. Val a dir que es considera 

mortalitat baixa per sota de 15.  

 

L’índex d’envelliment relaciona la població de 65 i més anys amb la de menys de 15 anys. Si el 

valor supera l’1 vol dir que hi ha més població de més de 65 anys que no pas menors de 15. El 

nombre de persones de 65 anys i més ha estat de 7.258 sobre el total de 6.709 persones 

menors de 15 anys, dóna un resultat de 1,08. Vol dir que per cada 108 persones de 65 i més 

anys hi ha 100 persones de menys de 15 anys. Per tant, vol dir que és una població amb 

tendència a l’envelliment. Al 2012 a Catalunya la xifra era similar, 110. 

 

L’índex de sobreenvelliment relaciona la població de 85 anys i més amb la de 65 anys i més. A 

Igualada durant el 2013 hi havia 1.254 persones de 85 anys i més, sobre el total de 7.258 

persones de 65 anys i més. El percentatge de sobreenvelliment és de 17,3%. A Catalunya, al 

2012, l’índex de sobreenvelliment era 15. Així, podem dir que Igualada té una població més 

sobreenvellida que la mitjana catalana. 

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ 

 

Font: Padró Igualada 

                                                             

2 38..978 habitants, dades del Padró de desembre de 2013 
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La població a Igualada per grups d’edat té la següent representació gràfica. El grup més 

nombrós es troba en la franja de 30 a 44 anys.  

POBLACIÓ PER GRANS GRUP D’EDAT  

 

Font: Padró municipal 

Hi ha una majoria d’homes en la franja d’edat dels 0 als 44 anys, en canvi hi ha una majoria de 

dones dels 45 anys en endavant. 

POBLACIÓ PER GRANS GRUPS D’EDAT I SEXE 

 

Font: Padró municipal 
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Un altre factor que fa variar la població és la immigració. Si mirem les altes al padró municipal 

veurem que cada mes es produeixen variacions per l’arribada de població vinguda d’altres 

municipis, comunitats autònomes o països.  

 

Durant el 2013 s’han produït 1.845 altes noves al padró d’habitants de les quals 1.144 

persones tenen nacionalitat espanyola i 701 tenen nacionalitat estrangera. 

 

Del total de la població amb nacionalitat estrangera que s’ha donat d’alta al padró municipal 

durant el 2013 un 23% ve del seu país d’origen, un 31% de la comarca, el 34% de municipis 

catalans i el 12% de municipis espanyols. 

 

ALTES AL PADRÓ DURANT EL 2013 

 

Font: Nova Ciutadania i Padró municipal 
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POBLACIÓ NOUVINGUDA A IGUALADA DURANT EL 2013 

  

El percentatge de població amb nacionalitat estrangera al gener del 2014 ha estat del 11,7 %3, 

superior a la comarca de l’Anoia (8,9%)4 i inferior a Catalunya (15,3%)5. 

POBLACIÓ AMB NACIONALITAT ESPANYOLA I AMB NACIONALITAT 
ESTRANGERA A 31/12/2013 

 

Font: Padró municipal 

                                                             

3 4.575 persones amb nacionalitat estrangera sobre el total de població de 38.977 habitants = 11,7% 

4 Font: Idescat. 10.623 persones amb nacionalitat estrangeres sobre total de la població de 118.467 

habitants = 8,9% 

5 Font: Idescat. 1.158.472 persones amb nacionalitat estrangera sobre el total de la població de 

7.553.650 =  15,3% 
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La població amb nacionalitat estrangera del 2010 fins a gener del 2014 ha disminuït un 18% . 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA I ESTRANGERA 2000-2013 

 

Font: Padró municipal  

Els reagrupaments familiars cada any van disminuint. Del 2009 al 2013 van disminuir un 74%. 

En canvi aquest darrer any, del 2012 al 2013, quasi s’han mantingut. 

EVOLUCIÓ REAGRUPAMENTS FAMILIARS  

 

Font: Subdelegació del govern
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LABORAL 

 

En aquest apartat, podem distingir dos factors essencials d’exclusió: l’atur i la precarietat 

ocupacional.  

 

L’atur registrat comptabilitza una part dels demandants d’ocupació, aquells que realment 

estan sense feina, en volen trobar una i no tenen cap altre cobertura econòmica. 

 

A Igualada, a desembre del 2013 hi ha 3.752 persones registrades a l’atur: 1.774 homes i 1.978 

dones. La taxa d’atur és del 15%6, un punt menys que l’any anterior.  

L’atur femení és un 5,4% superior al masculí. 

 

PERSONES ATURADES I SEXE 

 

Font: OT Anoia 

 

Del total d’atur registrat d’Igualada (3.752persones) el 66% té una formació d’educació general 

i el 6% té una formació universitària.  

                                                             

6
 La població activa al maig del 2014 és de 24.929 persones. Càlcul de l’OTIC amb dades del padró 

municipal. 
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PERSONES ATURADES A IGUALADA PER FORMACIÓ 

 

Font: OT Anoia 

La major part de persones aturades provenen del sector serveis, cal tenir en compte que es 

tracta del sector que més persones ocupa. 

 

PERSONES ATURADES D’IGUALADA I OCUPACIÓ ANTERIOR 

 

Font: OT Anoia 
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La franja de 55 a 59 anys d’edat és la que aglutina més persones registrades a l’atur. 

PERSONES ATURADES PER GRUPS D’EDAT  

 

Font: OT Anoia  

Un indicador que ens ajuda a l’hora de definir la precarietat del mercat laboral i risc d’exclusió 

social és la taxa de temporalitat, ja que la inseguretat laboral afecta a nivell econòmic, 

relacional i fins i tot de salut. 

La taxa de temporalitat posa en relació el nombre de contractes temporals i els contractes 

totals. La taxa de temporalitat a l’Anoia, del gener al maig del 2014, és del 89% superior a la 

mitjana catalana, un 87%. 

CONTRACTACIÓ A L’ANOIA GENER-MAIG 2014 

 

Font. Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 



Laboral 

CONTRACTACIÓ A CATALUNYA GENER-MAIG 2014 

 

Font. Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

 

El 71% dels contractes que s’han fet durant el primer semestre a Igualada són del sector 

serveis. 

CONTRACTACIÓ REGISTRADA A IGUALADA SEGONS OCUPACIÓ DE 
GENER A MAIG DEL 2014 

 

Font. Hermes 

 

Del total de persones contractades7, un 9% han sigut persones d’origen estranger. 

                                                             

7
 Total de persones contractades:5062. Contractes a persones estrangeres:468 
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Persones que han participat en programes d’inserció laboral a Igualada  

 

El Departament de Desenvolupament, Ocupació i Comerç de l’Ajuntament d’Igualada està 

format per tres equipaments, IG-NOVA Empresa, IG-NOVA Ocupació i IG-NOVA Tecnoespai. 

Aquests tres equipaments tenen com a objectiu la creació i dinamització empresarial (IG-NOVA 

Empresa), l'orientació laboral i la formació (IG-NOVA Ocupació) i l’allotjament d’empreses (IG-

NOVA Tecnoespai). 

 

Dins IG-NOVA Ocupació hi ha el servei d’Orientació Professional i el Club de Feina, on s’ofereix 

assessorament tècnic personalitzat en el procés de recerca o de millora de feina. Hi ha borsa 

de treball i gestió d’ofertes de treball.  

El Club de Feina ha comptat amb 3.295 participacions.  

S’han prestat 1450 hores d’assessorament individual i s’han fet 104 sessions de grup. S’han 

ofert 90 llocs de treball, a partir de les ofertes empresarials gestionades.  

ATENEA. Projecte d’inserció laboral per a dones amb alt nivell de qualificació professional. Fins 

a 31 de desembre de 2013, han participat 31 beneficiàries.  8 tallers de recerca de feina activa.  

2 cursos d’educació emocional. 19 convenis de pràctiques. 

ULISSES. Projecte d’orientació laboral basat en la construcció del projecte professional. 

Adreçat a persones joves entre 16 i 30 anys en situació d’atur amb baixos nivells d’ocupabilitat. 

Hi ha participat 45 persones. S’ha realitzat 2 tallers de formació, 6 sessions grupals d’orientació 

professional (24h), 220 hores d’assessorament individual i 6 convenis de pràctiques 

exploratòries amb empreses. 

 

Pla de Millora Sant Agustí, han participat un total de 265 persones. 

 

Kaserna 

Servei d’orientació laboral per a joves. 144 consultes i 11.178 visites a la web. 

Dinamització de la informació a partir de les TIC: 

Borsa de cangurs de la Kaserna. 93 inscrits i 264 visites a la web. 

Borsa de repàs de la Kaserna. 90 inscrits 307 visites al web. 

Dinamització de la informació a partir de projectes de mobilitat internacional: 

Campi qui Pugui. 30  visites a l’estand i 2570 visites a la web. 

Telecentre. 2200 persones 

Formació laboral als IES. Anem per feina: 3 tallers Pere Vives amb 8 joves i 3 tallers Joan 

Mercader amb 4 joves. 

 Tallers/xerrades laborals: 35 tallers/xerrades. 



Laboral 

Des de Creu Roja han participat en programes d’orientació sociolaboral 28 persones. 

 

Càritas Té un departament d’acollida laboral amb l’objectiu de tenir comptabilitzades totes les 

persones ateses per realitzar cursos de formació ocupacional. Durant al 2013, han passat 53 

persones, d’aquestes 39 han estat derivades a cursos i/o projectes ocupacionals. 

Curs d’atenció sociosanitària: 18 alumnes. Pretallers oficis/Curs aprenent oficis: 18 alumnes. 

Taller de roba Itinera: 3 

 

SIE (Servei d’Inserció Especialitzada) de la Fundació Privada Àuria, atén a persones amb 

trastorn mental. Durant el 2013, han participat en programes d’inserció laboral 98 persones. 

 

Persones que han participat en programes d’inserció sociolaboral i s’han 

inserit al mercat laboral  

Total de persones que han entrat en el mercat de treball des dels diferents serveis d’orientació 

i inserció laboral d’Igualada durant l’any 2013: 502 

 

IG-NOVA 

Des del Servei d’orientació professional i el Club de feina s’han aconseguit 377 insercions 

laborals. Des de l’Àrea d’ocupació i formació han estat 21 insercions laborals. 

 

CREU ROJA 

18 insercions laborals. 

 

Càritas  

Del total de persones que han fet orientació laboral 15 han trobat feina, 9 persones amb 

contracte temporal i 6 persones sense contracte. 

 

Pla de Millora Sant Agustí  

38 persones Inserides en el món laboral. 

 

SIE 

33 persones han estat inserides en el mercat laboral. 
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ECONÒMIC 

 

En aquest apartat, podem distingir tres factors essencials d’exclusió: la pobresa econòmica per 

rendes baixes, les dificultats per mantenir els subministres de l’habitatge i la dependència 

econòmica a les prestacions socials. 

Les prestacions per desocupació són les que protegeixen la situació de desocupació a nivell 

contributiu, assistencial i per mitjà de la renda activa d'inserció. La font d'informació és el 

Servei Públic d'Ocupació Estatal, que és el que fa la gestió de la concessió de les prestacions 

per desocupació. 

Al juny del 2014, les prestacions per desocupació a Igualada ha estat de 1.979 persones 

beneficiàries, un 20% menys que l’any 2012. Ha suposat donar cobertura al 52,7% de les 

persones a l’atur8, un 10% menys que en l’any anterior. 

Pensions contributives N. Assistencial (subsidi) 

Renta Activa d'Inserció Desocupació Desocupació 

Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

393 428 513 421 101 122 

Font: SPEE 

 

Una altra font d’ingressos són les rendes derivades de les pensions, per exemple la de 

jubilació o l’invalidesa. Les pensions poden ser de caire contributiu, quan la persona ha cotitzat 

el temps requerit, i de caire no contributiu quan no ho ha fet.  

 

En el marc de les pensions no contributives (PNC) la quantia de la pensió la determina 

anualment la Llei de pressupostos generals de l'Estat. És una quantia variable i depèn dels 

ingressos personals de la persona sol·licitant i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui. 

Per a l'any 2013, la quantia mínima de la pensió és de 91,23€ i la màxima de 364,90€ per 14 

mensualitats a l'any. 

Pensions no contributives  

Any Jubilació Invalidesa Total 

2011 116 205 321 

2012 112 202 314 

2013 117 218 335 

Font: Servei de prestacions. Subdirecció General de Prestacions Socials de la Generalitat de Catalunya 

                                                             

8
 Atur registrat a Igualada a desembre del 2013: 3.752 persones 
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Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva 

Any Beneficiaris 

2013 244 

Font: Servei de prestacions. Subdirecció General de Prestacions Socials de la Generalitat de Catalunya 

 

Subsidi de garantia d’ingressos mínims  

Any Beneficiaris 

2011 7 

2012 4 

2013 4 

Font: Servei de prestacions. Subdirecció General de Prestacions Socials de la Generalitat de Catalunya 

 

Les pensions contributives, poden ser de jubilació, invalidesa, orfandat, viduïtat i a favor de 

familiars. La quantia de les pensions és variable en funció de la base de cotització i reben 14 

mensualitats a l’any. Algunes pensions estan per sota del salari mínim interprofessional9 (SMI) i 

altres per sobre. Així: 

PENSIONS CONTRIBUTIVES 

 

Font: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

 

                                                             

9
 SMI és de 645,30€/mes per 14 mensualitats a l’any 
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A la gràfica següent podem observar la variabilitat de la quantia de les pensions. Les agrupem 

segons nivell d’ingressos. 

Del 11,2% de persones que tenen una pensió per sobre dels 1.300€ mensuals trobem que el 

7,5% té una pensió entre 1.300 i 1.800€ i el 3,7% la té per sobre dels 1.800€ mensuals. 

 PENSIONS CONTRIBUTIVES SEGONS NIVELL D’INGRESSOS 

 

 

La majoria de pensionistes ho són pel règim general. 

PENSIONS SEGONS RÈGIM 

 

Font: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

 



Econòmic 

La Generalitat de Catalunya defineix la Renda Mínima d’Inserció (RMI) com una prestació 

assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions 

destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per 

atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la 

inserció o reinserció social i laboral. Aquesta prestació la gestiona el Departament d'Empresa i 

Ocupació amb la col·laboració dels Departaments de Benestar Social i Família, Ensenyament i 

Justícia. 

Amb data de desembre de 2013 a Igualada hi ha 121 expedients de Renda Mínima d’Inserció. 

Aquests expedients donen cobertura a 357 persones.  

En comparació al 2011, s’ha produït un decreixement dels expedients del 56% i ha 

representat un decreixement del 26% dels beneficiaris. Es podria interpretar que van baixar els 

expedients amb una sola persona o parella. Del 2012 al 2013 es mantenen estables. 

EVOLUCIÓ RMI 

 

Font: Serveis Socials Bàsics Igualada 

 

Llars on no tenen cobertes les necessitats bàsiques i/o tenen dificultats 

per cobrir-les 
 

Per aconseguir aquest indicador general utilitzem altres indicadors que ens hi aproximen ja 

que enlloc es recull de manera sistemàtica el nombre de llars que no tenen cobertes les 

necessitats bàsiques.  

En aquest apartat poden entrar totes les famílies que viuen dels ingressos de la Renda Mínima 

d’Inserció, les persones que tenen una Pensió No Contributiva, les persones amb una Pensió 

Contributiva amb una base de cotització baixa, les persones que viuen del Subsidi d’Atur, de la 

RAI o les persones que tenen una prestació d’atur per mitja jornada o amb una cotització 

baixa.  
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També podem aproximar-nos a conèixer de quantes llars parlem si analitzem les ajudes socials, 

les beques o els descomptes que es poden atorgar des dels serveis municipals.  

La majoria de les persones que han rebut algun tipus d’ajut econòmic des dels diferents serveis 

d’atenció social tenen unes mancances que, un cop detectades i per mitjà dels  barems o filtres 

que cada servei ha utilitzat, els atorguen el reconeixement de la necessitat. 

Nosaltres suposem que les persones a qui se’ls ha atorgat un ajut econòmic, vistos els baixos 

barems, tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. 

PRESTACIONS SOCIALS MUNICIPALS A L’HABITATGE 

 

Font: Serveis Socials Bàsics 

 

L’exempció d’escombraries és una bonificació que l’Ajuntament emet per a les persones 

pensionistes10 que cobrin uns ingressos per sota el Sou Mínim Interprofessional (645,30€).  

Durant el 2013, es van tramitar 323 exempcions del 99%  i 264 del 50%. 

 

Carnets d’autobús. Es basa en l’establiment d’un document que acredita els/les seus/seves 

posseïdors/es per utilitzar els autobusos urbans en unes condicions de tarifació especial i 

diferenciada. 

Aquest document és, en funció del nivell d’ingressos del titular, blau o taronja. Les condicions 

per a ser-ne titular són ser pensionista o tenir una disminució d’un grau superior al 33%. Per 

obtenir el carnet blau la pensió ha de ser inferior a 645,30€. El carnet blau permet disposar de 

                                                             

10 Persones pensionistes que viuen soles, amb altres pensionistes o amb algun menor de 16 anys. 
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manera gratuïta d’un màxim de quatre targes de 10 viatges al mes i el carnet taronja permet 

obtenir aquestes targes amb un descompte del 50%. 

Durant el 2013 s’han fet 310 carnets blaus i 272 de taronges. S’han entregat 12.130 targes de 

10 viatges gratuïtes i 5.565 targes amb un descompte del 50%. 

Beques llibres. És un ajut econòmic que s’atorga per a l’etapa d’escolaritat obligatòria per a 

l’adquisició de llibres de text.  

Des del departament d’Ensenyament d’Igualada s’ha fet 117 beques de llibres. Representa un 

augment del 39%.  

Des de Serveis Socials s’han fet 7 beques de llibres. 

 

Beques menjador. Ajut econòmic adreçat a costejar el menú escolar.  

Des del Consell Comarcal s’ha fet un total de 108 beques per Igualada, amb la següent 

distribució:   

 De 3,5€: 22 

 De 5€: 82  

 Beques d’educació especial: 4 

 

Des del departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada s’han fet un total de 176 

beques distribuïdes de la següent manera:  

 104 beques municipals  

 72 complements de les beques que es van atorgar des del Consell Comarcal. 

 

Des dels Serveis Socials Bàsics d’Igualada s’han fet 9 ajudes per cobrir el total del cost del 

menjador escolar. 

 

Beques d’escola bressol. Ajut econòmic municipal per la mensualitat de la llar d’infants. Des 

del departament d’Ensenyament s’ha fet un total de 24 beques d’escola bressol i des dels 

Serveis Socials Bàsics se n’ha fet 13.  

 

Banc de Queviures 

Durant el 2013 s’han fet 3.280 repartiments, que ha suposat un increment d’un 34% respecte 

l’any anterior.   
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S’ha donat cobertura a 550 famílies. El promig mensual de famílies ateses ha estat de 273. 

Mensualment ha representat donar cobertura a 877 persones. 

Cada família té un dia determinat d’entrega d’aliments assignat i pot accedir al banc un cop al 

mes com a màxim.  

PROMIG MENSUAL DE FAMÍLIES I BENEFICIARIS DEL BANC DE 
QUEVIURES  

 

Font: Dades del Banc de Queviures d’Igualada 

 

Àpats a domicili. S’han entregat 728 àpats a domicili. Ha donat cobertura a 9 persones. 

 

Mengem Plegats. És un projecte de suport alimentari que ve a complementar el Banc de 

Queviures i els Àpats a Domicili. Va més enllà de proporcionar un àpat calent diari ja que les 

persones que assisteixen al menjador poden crear nous vincles. Es fa en col·laboració amb 

l’Escola Pia d’Igualada. El projecte es va iniciar el març de 2013 i des d’aleshores s’han 

proporcionat 569 àpats per a 12 persones. 

 

Higiene  i bugaderia. El projecte està adreçat a aquelles persones que no disposen de cap 

suport social i/o familiar i els habitatges no reuneixen les condicions òptimes per poder portar 

a terme una higiene personal adequada.  S’ofereix un espai on poder-se dutxar dignament 

amb la màxima normalitat possible, proporcionant tovalloles, sabó i roba en aquells casos que 

sigui necessari. El servei de bugaderia es fa quinzenalment a través de la FAP.  

S’han fet 21 bugades per a 4 persones i 80 dutxes per a 8 persones. 
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RESIDENCIAL 

 

En aquest apartat volem deixar paleses les dificultats per accedir o mantenir l’habitatge tot i 

que sigui una temàtica molt relacionada amb la dimensió econòmica.  

També des d’aquest àmbit hauríem de tenir en compte les situacions de persones sense sostre 

i les situacions d’infrahabitatge, però no tenim dades ni mecanismes per a recollir-les 

actualment.  

Un altre factor de risc d’aquesta dimensió poden ser les zones on les construccions són més 

velles i conseqüentment el preu de l’habitatge és més baix. En aquestes zones es poden 

concentrar les persones que arriben amb menys recursos a la ciutat. Per aproximar-nos a 

aquest indicador mirem la concentració de persones amb nacionalitat estrangera per barris. 

Una de les zones més antigues d’Igualada es va acollir al programa de la Llei de Barris de la 

Generalitat, així des de 2006 existeix el Programa de millora del barri de Sant Agustí. 

 

Pel que fa a les dificultats econòmiques per mantenir l’habitatge veiem que a Igualada durant 

el 2013 s’ha portat a terme 374 execucions hipotecàries i 208 desnonaments (lloguer). 

De l’any 2012 al 2013, les execucions hipotecàries han pujat 32% i els desnonaments han 

baixat un 14,7%. Un dels motius podria ser que les parts implicades han arribat a un acord 

abans de que s’executi la mesura. 

Fins el juliol del 2014 hi ha presentades 117 demandes per desnonaments i 241 execusions 

hipotecàries. 

EVOLUCIÓ DESNONAMENTS I EXECUCIONS HIPOTECÀRIES 

 

Font: Jutjat de Serveis Comuns  
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El SIDH, Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge, és un servei gratuït d’informació, 

assessorament i intermediació per a les persones o famílies amb problemes per afrontar al 

deute hipotecari del seu habitatge habitual. Del gener al juny del 2014, hi hagut 15 expedients 

oberts, dels quals, dos tenien execucions hipotecàries.  

El preu de compra de l’habitatge al maig del 2014 a Igualada (1.413€/m2) està per sota de la 

mitjana catalana (2.135€/m2). El preu de l’habitatge a Igualada, del 2009 al maig del 2014, ha 

baixat un 30%.  

EVOLUCIÓ DEL PREU EN LA COMPRA DE L’HABITATGE 

 

 

El preu de lloguer a Igualada (5,10€/m2) és inferior a la mitjana catalana (8,38€/m2). Des del 

2009 fins el maig del 2014, ha baixat un 27%.  

EVOLUCIÓ PREU EN EL LLOGUER D’UN HABITATGE 

 

Font: Fotocasa.es 
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PISOS DE LLOGUER SOCIAL  

Contractes de lloguer actius a PIMHA11 20 

Contractes actius de la Borsa de Lloguer Social 33 

Contractes de lloguer de PIMHA signats al 2013 10 

Contractes Borsa de Lloguer Social signats al 2013 10 

Font: Oficina d’habitatge d’Igualada 

 

Prestacions econòmiques d’urgència social tenen per finalitat atendre situacions de 

necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara l'allotjament.  

Prestacions econòmiques d’urgència social adreçades al deute de l’habitatge, hi ha hagut 46 

sol·licituds: 11 per desnonament, 31 per lloguer i 4 per quotes d’amortització d’hipoteca. 

Durant el 2013, es van tramitar 544 expedients per al Lloguer Just12,  de les quals n’hi havia 

116 de sol·licituds anteriors i 428 de noves sol·licituds. 

Tot i que de l’any 2010 al 2011 hi va haver una davallada de sol·licituds de lloguer just d’un 

41%, a partir del 2011 fins el 2013 hi hagut un increment d’un 51%. 

SOL·LICITUDS DE LLOGUER JUST 

 

Font: Oficina d’Habitatge d’Igualada  

                                                             

11 Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges 

12 Són unes subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar a pagar el lloguer a 

arrendataris amb dificultats. 
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Segons la Llei 18/2007 del Dret de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, defineix com a 

infrahabitatge  l'immoble que, tot i que no té cèdula d'habitabilitat ni compleix les condicions 

per a obtenir-la, es destina a habitatge. A Igualada no tenim cap mecanisme de recollida 

d’aquesta informació. Des de l’Ajuntament si es constata que hi ha un habitatge sense cèdula i 

està llogat, es requereix a la propietat perquè l’aporti i, si finalment no en disposa, se li obre un 

expedient sancionador. Això es tramita des del Departament d’Urbanisme. 

Des del Programa de millora de Sant Agustí s’han concedit 7 subvencions per a la Rehabilitació 

dels Elements Comuns dels edificis d’ús residencial. Es té en compte: façanes, cobertes, 

instal·lacions comunes, telecomunicacions i eficiència energètica. 

La normativa que diu quantes persones poden viure en un habitatge ve determinada pel 

Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat 

dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. En l’article 4.1 diu: 

Amb la finalitat de determinar l’existència dels supòsits de sobreocupació que preveu la Llei del dret a 

l’habitatge, es fixa el nombre màxim d’ocupants per habitatge en funció del nombre d’habitacions i de la 

superfície d’aquestes, amb aplicació dels paràmetres següents: 

1 persona per habitació ≥ 5 m² ; 2 persones per habitació ≥ 8 m²; 3 persones per habitació ≥ 12 m² 

2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai d’ús comú (E, M, E-M o E-M-C). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Aquest estàndard determina el llindar màxim d’ocupació d’un habitatge i el seu incompliment té els 

efectes que es deriven de la Llei del dret a l’habitatge. Se n’exceptuen les unitats de convivència 

vinculades per llaços de parentiu, si l’excés d’ocupació no comporta incompliments manifestos de les 

condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes greus de convivència amb l’entorn. 

4.2 Quan en les noves altes d’empadronament es detecti que es pot produir un excés d’ocupació sobre el 

llindar màxim establert en aquest Decret, les corporacions locals podran demanar a l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya les dades relatives a la cèdula d’habitabilitat dels habitatges que 

presumptament estan sobreocupats. L’Agència facilitarà la consulta per mitjans telemàtics, amb la 

finalitat que l’Administració local pugui iniciar, si escau, expedient sancionador d’acord amb el que 

estableix la Llei per al dret a l’habitatge. 

El procediment que s’utilitza a Igualada quan una persona es vol empadronar en un domicili i 

ja hi consten 9 persones, és que se li demana que sol·liciti l’empadronament a través d’una 

instància i l’Ajuntament li respondrà en tres mesos.  

El nº d’habitatges amb més de 10 persones empadronades al mateix domicili13 ha estat de 19. 

Segons les dades aportades pel Padró municipal hem pogut esbrinar que d’aquest total, quasi 

el 90% són famílies o tenen relació de parentiu.  

 

Hem volgut esbrinar quin és el grau de concentració de la població segons nacionalitat per 

districtes. Veurem com queda repartida la població amb nacionalitat estrangera entre la 

població total de la ciutat d’Igualada. Per aconseguir-ho hem unificat les dades de població del 

                                                             

13
 No es conten els habitatges col·lectius: pisos, residències, etc. 
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barri de Ponent i el de Ses Oliveres - La Massa ja que les dades aportades des del padró 

municipal estan registrades per seccions censals i no per districtes. Les altres seccions censals, 

geogràficament, coincideixen amb els districtes.  

En la primera gràfica, agafem el total de la població d’Igualada i en cada districte veiem 

quantes persones són de nacionalitat espanyola i quantes són de nacionalitat estrangera. En la 

segona gràfica veiem com es distribueix la població amb nacionalitat estrangera per districtes. 

POBLACIÓ AMB NACIONALITAT ESTRANGERA I ESPANYOLA  

 

 

La població estrangera representa una distribució desigual en els diferents districtes. El 

percentatge més elevat de la població estrangera és al centre amb un 35%. El menor 

percentatge de població estrangera és al districte de les Comes amb un 3%. 

PERSONES AMB NACIONALITAT ESTRANGERA PER DISTRICTES 

 

Font: Padró municipal 
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RELACIONAL 

 

En la dimensió relacional els factors que operen en el camí cap a posicions d’exclusió social són 

la feblesa o deteriorament de la xarxa familiar i l’escassetat de relacions comunitàries.  

En el tema del deteriorament de la xarxa familiar encabim la violència familiar i més 

específicament la violència de gènere. 

 

L’Ajuntament d’Igualada incorpora al juny del 2013 una nova Agent d’Igualtat, és la persona 

encarregada de portar endavant les polítiques de gènere de l’Ajuntament i de manera 

mancomunada amb la Conca d’Òdena. Existeixen dos tipus de Plans d’Igualtat de Gènere: els 

Plans de Ciutadania i els Plans interns que ha de tenir tota administració local. El Pla de 

Ciutadania de l’Ajuntament d’Igualada es porta amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

(MICOD) i es va prorrogar el Pla d’Acció existent, considerant que hi havia accions que calia 

acabar, fins el 2015.  

 

El Servei de teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere ofereix una atenció 

immediata i a distància a les víctimes que compten amb una ordre de protecció.  

Durant el 2013 hi va haver 13 TAM, de les quals, 5 eren altes noves 

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE  

 

Font: Pla d’Igualtat de Gènere 

Càritas disposa de la Llar d’acollida per a dones maltractades, durant el 2013 han tingut 12 

demandes d’ingrés però només han ingressat 7 dones, de les quals, 5 han estat acompanyades 

pels seus fills. 
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Durant el 2013 des del SIAD Anoia (Servei d’Informació i Assessorament per a la Dona14) s’ha 

atès un total de 542 dones. D’aquestes, 106 han sigut per una situació de violència. Hi hagut 79 

persones derivades al SIE. 

Des del SIAD es porta a terme un programa que es diu “Cuidar- Cuidar-se”. Aquest programa 

ofereix atenció psicològica i orientació sexual i reproductiva. La majoria de sessions es fan als 

CAPs. Han atès un total de 413 persones. 

 

El SIE15  Catalunya Central (Servei d’Intervenció Especialitzada) durant el 2013 ha atès a 642 

dones i familiars i a 165 nenes i nens. S’ha atès a 203 dones noves durant el 2013. Un 31,6% 

del total de dones ateses. 

Equip d’Atenció Familiar (EAF), és un programa especialitzat per  dissenyar línies d’intervenció 

encaminades a la prevenció i la cohesió en el sí de famílies que transiten per moments de crisi i 

risc de violència. El servei disposa d’atenció psicològica, educativa, jurídica i/o grupal. 

A Igualada durant el 2013, atén a 35 famílies amb un total de 73 persones, 41% d’homes i 59% 

de dones. 

L’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) atén persones menors d'edat amb alt risc 

social que els són derivades des dels Serveis Socials, judicials o policials.  

Els seguiments han tingut una davallada d’un 14,15% del 2011 al 2013, segurament, el motiu 

es pot atribuir a que durant el 2011 es van anar tancant expedients perquè la mesura 

d’Atencions a la Pròpia Família es va extingir, la llei ja no la contempla. 

TIPOLOGIA DE L’ATENCIÓ EAIA IGUALADA  

 

Font: EAIA 

                                                             

14 Recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s'escau, en 

relació a l'exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d'altres. 

15
Es tracta d'un servei que ofereix informació, atenció i recuperació a les dones que es troben en 

situacions de violència masclista i a les seves filles i fills.  
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Un altre aspecte que pot ser de risc en la dimensió relacional són les persones d’edat avançada 

que viuen soles.  

A Igualada tenim 5.293 llars on hi viu una persona sola. D’aquestes n’hi ha 1.914 majors de 65 

anys (36%) i 505 majors de 85 anys. Això vol dir que el 16% de la població major de 65 anys viu 

sola i el 41% de la població major de 85 anys viu sola. 

Des 2009 al 2013, les llars unipersonals han augmentat un 48%. 

EVOLUCIÓ DE LES LLARS UNIPERSONALS  

 

Font: Padró municipal. 

A Igualada, a febrer de 2014, segons la Secretaria de Família del Departament de Benestar i 

Família de la Generalitat, tenen reconeguda la condició de família monoparental 240 famílies. 

 

En l’àmbit relacional també és interessant conèixer aquelles iniciatives que reforcen els llaços 

comunitaris. El paper del voluntariat se’ns presenta com una eina essencial i indispensable, 

que actua des del compromís i la implicació treballant diàriament per a la dignitat de les 

persones mitjançant l’atenció directa i el coneixement de la situació que viuen. És proper i 

participa de forma activa en els processos de canvi i millora social de les persones. A més, 

coneix la potencialitat i les necessitats dels serveis i recursos oferts. Per tot això, el voluntari és 

creador de consciència solidària i agent transformador de la nostra societat i té un efecte 

multiplicador.  

Cal valorar el voluntariat com una oportunitat per a la transformació social i com un element 

insubstituïble en la proximitat, implicació i humanitat que comporta. 

Creu Roja, durant el 2013 han tingut 210 persones voluntàries. 

La Fundació Sociocultural ATLAS gestiona l’Oficina del Voluntariat per donar suport i 

assessorament a persones que de forma voluntària participen i volen promoure projectes de 

caire social. Durant el 2013, l’Oficina del Voluntariat ha captat un total de 87 voluntaris. 
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Banc de queviures d’Igualada, durant el 2013/14 han tingut 24 voluntaris procedents de 

Càritas, Creu Roja i Club social Aidar que han ajudat en l’organització del magatzem i en el 

repartiment del menjar. D’altra banda, vàries entitats de la ciutat han participat organitzant 

alguna acció amb recollida d’aliments pel banc de queviures. 

Aula d’alfabetització:  durant el 2013/14 han tingut 6 voluntaris/es procedents d’Atlas. 

Estudi assistit Gabriel Castellà: durant el curs 2013/14 ha tingut 1 voluntària. 

Grup de conversa en català: durant el curs 2013/14 ha tingut 2 voluntaris. 

Càritas té un total de 113 voluntaris. 

Acompanyament d’avis/es ingressats a la residència Pare Vilaseca, hi ha 17 

voluntaris, 6 dels quals, pertanyen a les Dones de les tardes del Dimecres del Casal 

Cívic Barri Montserrat. 

Acompanyament d’avis/es ingressats a la Clínica Sant Josep, 16 voluntaris de Càritas. 

 

Trenquem barreres, acompanyaments a persones amb mobilitat reduïda o persones grans. 11 

voluntàries de les Dones de les tardes del dimecres del Casal Cívic Barri Montserrat. 

Amb tu podem! 12 persones voluntàries participen en 8 projectes socials: reforç escolar, 

estudi assistit, reforç en l’aula d’alfabetització, reforç en el Centre Obert i acompanyaments 

per anar al metge. 

Voluntariat a l’Hospital d’Igualada, per fer companyia a les persones que estan ingressades i 

no tenen a ningú. 6 voluntàries d’ATLAS amb coordinació amb la responsable d’Atenció al 

Ciutadà de l’Hospital. 

APINAS, l’Esplai Àuria disposa de 12 voluntaris. 

La FAP, tenen 50 voluntaris. 

 

Banc del temps d’Igualada, el Banc del Temps és una iniciativa comunitària d'intercanvi de 

temps que emula simbòlicament el funcionament d'un banc, però en el qual allò que es 

"presta" i es "rep" és temps dedicat als serveis i a les persones. Té per objectiu tant l'ajuda 

mútua com el reforç dels llaços comunitaris i de veïnatge d'un barri o ciutat.  

A desembre de 2013 el nombre de membres era de 77 persones. 
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SOCIOSANITARI 

 

En aquest àmbit ens interessa destacar els temes de discapacitat i dependència.  

Al 2013, a Igualada, hi ha 2.528 persones amb certificat de disminució.  

TIPOLOGIA DE LA DISMINUCIÓ 

 

 

PERSONES AMB DISCAPACITAT I BAREM DE NECESSITAT DE TERCERA 
PERSONA 

 

Font. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
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El 20% de les persones reconegudes com a disminuïdes ho són per malaltia mental. 

Actualment, a Igualada, són 507 persones. Del 2010 al 2013 hi ha un 20,7% més de persones 

reconegudes per malaltia mental.  

 

TAXA DE CASOS DE PERSONES AMB MALALTIA MENTAL  

 

Font: Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 

 

A la comarca de l’Anoia, del 2010 al 2013, les primeres acollides del Centre de Salut Mental 

d’Adults (CSMA), s’han incrementat un 16,7% i els seguiments han disminuït un 10% .  

 

El Programa de Trastorns Mentals Severs (TMS) durant el mateix període i per tota la comarca 

ha patit un augment del 15,12% en els seus usuaris. El Programa de Seguiment Individual (PSI) 

ha augmentat en un 12,5%.  

 

El Centre de Dia de Salut Mental atén a persones afectades de trastorn mental sever, majors 

de 18 anys i residents a la comarca de l’Anoia. Els usuaris porten a terme el Programa 

Individual de Rehabilitació i Reinserció. Durant el 2013 s’ha atès un 28% més de casos que a 

l’any anterior (68 casos) dels quals 28 han estat nous.  

El total d’acollides realitzades al CASD Anoia durant l’any 2013 ha estat de 240, un 15,38% més  

que l’any anterior. Del total d’acollides, 76 corresponen a Igualada. 
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Com a primera substància de motiu de consulta, la més sol·licitada ha sigut l’alcohol (47,23%), 

seguit de la cocaïna (27,6%),  el THC (13%), l’heroïna (6%) i altres. 

MOTIU DE CONSULTA SEGONS SUBSTÀNCIA 

 

COMPARATIVES ANUALS DE CONSULTA 

 

Font. Servei de Psiquiatria i Addiccions 

 

De les persones ateses al CASD el 35% són d’Igualada, el 11% de Vilanova del Camí, el 9,5% de 

Piera i un 8% de Santa Margarida de Montbui.  
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Des del Servei de Prevenció de les Addiccions, durant el 2013 s’ha atès un total de 24 casos. La 

substància més consumida i que és motiu de consulta és el cannabis en un 37% del casos atesos, 

seguit del tabac en un 34% i l’alcohol en un 17%. 

Durant l’any 2013, s’ha continuat amb la tasca de presentació del programa QUÈ a-PRENS? en 

alguns centres educatius. Pel que fa a l’oferta de xerrades i tallers, es destaca el gran nombre 

d’alumnes als quals se’ls ha pogut transmetre un missatge preventiu.  Durant el curs escolar 

2012-13 s’han dut a terme 45 xerrades i arribant a uns 988 alumnes de diferents edats (entre 

15 i 18 anys).   

 

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) durant el 2013 ha atès 1.400 casos de la 

comarca, un 50% més que a l’any anterior. El 70% dels casos atesos, ho són per trastorn de les 

emocions.   

MOTIU DE CONSULTA AL CSMIJ PER TIPUS DE TRASTORN 

 

Font: CSMIJ  

 

Al 2013, al CDIAP Anoia van atendre a 1.228 nens/es, un 7% més que l’any anterior. D’aquests, 

165 presentaven un diagnòstic de trastorn mental greu, un 4% més que el 2012. 

Hi ha 158 alumnes de la comarca de l’Anoia, de 3 a 16 anys, que presenten un diagnòstic de 

trastorn mental greu. El 31% ho són per TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). 
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ALUMNES DE LA COMARCA DE L’ANOIA AMB DIAGNÒSTIC TMG 

 

Font:EAP Anoia 

 

Els recursos de la comarca per atendre els alumnes amb trastorn mental són: 

 Escola Educació Especial: 38 alumnes amb afectacions en salut mental 

 USEE a Primària (Vilanova del Camí i Masquefa): 12 alumnes cadascuna 

 USEE a Secundària (Vilanova del Camí i Igualada): 12 alumnes cadascuna 

 Hores de vetlladors/zeladors 

 Mestres d’educació especial 

 

Durant l’any 2013, des del Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD) s’han fet 408 

valoracions. Un 10,5% menys que a l’any anterior (456). 

De les persones valorades, 227 han estat primeres valoracions i 181 han estat revisions de 

grau. 
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PERSONES AMB RECONEIXEMENT DEL GRAU DE DEPENDÈNCIA. 

 

Font: SEVAD 

 

Persones amb el Programa  Individual d’Atenció (PIA) 

Al desembre del 2013 hi havia 683 PIAS16 actius. Un 11 % menys que a l’any anterior (770).  

Del total de PIAS actius un 12,5% han estat expedients nous (85). Un 52% menys que a l’any 

anterior (177). S’han fet 122 modificacions de PIAS. 

PIAS PER TIPUS DE GRAU I ANY 

 

Font: Serveis Socials Bàsics Igualada 

                                                             

16 Programa Individual d’Atenció 
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Dels recursos emprats en els PIAs, la prestació a cuidador no professional representa un 40% 

del total, un 30% menys respecte a l’any anterior. La resta dels recursos han augmentat de 

manera significativa. Del 2011 al 2013 ha baixat un 54% la prestació al cuidador no  

professional malgrat és el recurs més atorgat.  

RECURSOS PIAS 

 

Font: Serveis Socials Bàsics Igualada 

 

La franja d’edat on hi ha més PIAS actius és la de majors de 85 anys.  

PIAS ACTIUS PER EDATS  

 

Font: Serveis Socials Bàsics Igualada 
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El Servei d’Atenció Domiciliària municipal inclou el Servei d’Ajuda Domicili (Ajut personal, 

Ajuda a la Llar, Ajuda familiar), la Teleassistència, els Àpats a domicili i les Ajudes Tècniques.  

 

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA MUNICIPAL 

 

Font: Serveis Socials Bàsics Igualada 

 

 

EVOLUCIÓ SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

 

Font: Serveis Socials Bàsics Igualada 
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El servei municipal de teleassistència que gestiona l’empresa Televida dóna cobertura a 702 

persones. Suposa el 67% del total de serveis d’atenció domiciliària. 

 

EVOLUCIÓ DE LA TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 

 

Font: Serveis Socials Bàsics Igualada 

 

Des de Creu Roja s’ha atès, de manera privada, a 184 persones a través del suport domiciliàri 

(teleassistència). 
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FORMATIU  

 

En aquest apartat trobarem informació sobre l’etapa d’escolarització obligatòria i els estudis 

postobligatoris. També fem referència a l’etapa de llar d’infants i a la formació de les persones 

adultes. 

 

A Igualada, pel curs 2013/14 les places ofertes per llar d’infants municipal han estat 230 i el 

nombre de places vacants a inici de curs va ser de 135. 

 

Fracàs escolar. Es considera fracàs escolar el no finalitzar la primera etapa d’educació 

secundària sense obtenir el títol corresponent.  

A Igualada, aquestes dades són de difícil accés. Un cop analitzat l’indicador i el context, es 

decideix que malgrat disposar d’aquestes xifres, el càlcul no ens mostraria quina és la realitat 

ja que estaria esbiaixada pels alumnes que s’incorporen a mitja ESO des d’altres municipis, els 

que marxen, etc...  

Es decideix que un bon indicador, utilitzat en les comparatives europees, és l’assoliment de 

competències bàsiques. Aquesta xifra es demana a l’EAP i s’anirà comparant en futures 

edicions. 

 

Absentisme escolar.  

Es pot parlar d’absentisme quan hi ha una absència esporàdica, freqüent o total, no justificada, 

d’un alumne prèviament matriculat i en edat escolar obligatòria. Es dóna sobretot a 

secundària, on deixen d’anar amb regularitat a classe i molts deixen els estudis i no obtenen el 

títol d’escolaritat obligatòria. 

 

Davant el fracàs escolar i l'absentisme, hi ha els Programes de Qualificació Professional Inicial 

(PQPI) s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari 

obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en ESO. La finalitat d'aquests programes 

és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o 

la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de 

grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. 

A Igualada han participat en aquest programes un total de 62 alumnes, 33 al Institut Milà i 

Fontanals, repartits al mòdul d’Auxiliar de mecànica i electricitat i al d’Auxiliar de vendes, 

oficina i atenció al públic. A l’Escola Pia han participat un total de 29 alumnes  repartits en els 

mòduls d’Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, Auxiliar 

d’hosteleria, cuina i serveis de restauració. 
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Val a dir que l’oferta formativa per a persones que no han superat l’ESO és molt limitada ja que 

les places de PQPI són per tota la comarca de l’Anoia. 

 

Passa Pantalla:  projecte de diversificació curricular on van participar alumnes de 3er ESO que 

presenten rebuig escolar de l’Institut Joan Mercader. Van participar un total de 14 alumnes. 

D’aquests, 2 van ser baixa , un per canvi de domicili i un altre, per incorporar-se a l’UEC. 

 

Jove, aprèn i participa: projecte consisteix en un programa de mesures compensatòries, com a 

alternativa a les expulsions dels Instituts. S’han realitzat 16 intervencions amb alumnes del 

Pere Vives Vich i del Joan Mercader. 

 

El Pla de millora Sant Agustí ha atès 10 alumnes a reforç escolar en primària i secundària.  

La Kaserna ha atès a 41 alumnes a reforç escolar en secundària. 

 

Els infants amb Necessitats Educatives Especials de la ciutat d’Igualada durant el curs escolar 

2013-2014, han estat un total de 856. Es classifiquen seguint la tipologia següent: Alumnes 

amb condicions socials desfavorides, alumnes amb dictamen (hi ha un diagnòstic clínic), 

alumnes amb les dues situacions. Del curs 2012-13 al 2013-14 les NEE han augmentat un 7,2%. 

 

ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

 

Font: EAP 
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Podem observar en la gràfica següent que d’un curs a l’altre hi ha hagut un descens d’un  

11,3% en els alumnes amb NEE condicions socials desfavorides, ha augmentat un 3% els 

alumnes amb discapacitat i condicions socials desfavorides i un augment d’un 9,3%, en els 

alumnes amb NEE amb dictamen. 

 

COMPARATIVA DELS ALUMNES AMB NEE  

 

Font: EAP 

 

La Comissió de garanties d’admissió o de matriculació és l’encarregada de repartir els 

alumnes, que venen de fora d’Igualada i els que estan fora de termini, a les diferents escoles 

del municipi.  

La matrícula viva recull els alumnes que arriben un cop iniciat el curs escolar, o sigui de 

setembre a juny, durant el curs 2013-2014 hi ha hagut 91 alumnes d’educació infantil, primària 

i secundària.  

També hi ha les inscripcions escolars fora de termini que la Comissió ha de recollir i organitzar, 

des de finals de març 2013 (quan acaba la preinscripció) fins a l’inici del curs (setembre) han 

estat 134. 

 

La ciutat d’Igualada té força oferta formativa en ensenyament postobligatori. Hi ha tres 

centres públics on imparteixen Batxillerat i tres de concertats. També es disposa de dos 

centres on s’imparteixen cicles formatius: un és de titularitat pública i l’altre concertada. 

Pel curs 2013-2014 hi hagut 886 alumnes cursant batxillerat, 780 Cicle Formatiu Grau Mig i 771 

Cicle Formatiu Grau Superior. 
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ALUMNES ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI 

 

Font: OME 

 

L’oferta d’ensenyaments de règim especial són: el Conservatori de Grau Mitjà de Música i 

l’Escola de Música Municipal, l’Escola Oficial d’Idiomes, l’Escola de Dansa del Consell Comarcal 

de l’Anoia i l’Escola d’Art Gaspar Camps. 

El municipi d’Igualada també disposa d’una escola universitària, la d’Enginyeria Tècnica 

Industrial. 

 

Igualada disposa d’una Aula d’Adults on s’ofereix formació bàsica per a persones adultes en 

les temàtiques següents: català i castellà; anglès; informàtica (nivell usuari); graduat en ESO; 

curs de preparació per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mig i curs de 

preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. 

Durant el curs 2013/2014 s’han inscrit un total de 191 alumnes a l’Aula d’adults, ha baixat un 

12% respecte a l’any anterior. 

 

El Pla de Millora del Barri Sant Agustí ha atès a 40 persones en alfabetització d’adults.  

 

Escola Pia, durant el 2013 l’Escola Pia no va poder portar a terme el programa “Lletres per 

tothom”. 

 

Aula d’alfabetització, s’inicia al maig de 2013. Es fan classes de 4 hores setmanals. Han 

participat un total de 27 alumnes. 

Llegir i escriure per a persones adultes del Centre Cívic de Fàtima, durant els mesos d’octubre 

2012 a juliol de 2013 van participar 38 alumnes. 
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Presentem a continuació el nivell d’instrucció de la població, segons el padró municipal 

d’habitants d’Igualada, en data de desembre de 2013.  

El 39%  de la població empadronada té un nivell d’instrucció de graduat escolar o l’equivalent, 

un 4% més que l’any anterior. 

 

NIVELL INSTRUCCIÓ  

 

Font: Padró municipal 

 

 

Del 2011 al 2013 hi hagut una davallada d’un 12’7% en el nombre de persones empadronades 

amb un nivell d’instrucció inferior al graduat escolar. Un augment del 13% en els estudis 

mitjans. Una disminució d’un 5,5% en el nombre de persones amb estudis superiors, tot i que 

del 2012 al 2013, hi ha hagut un augment d’un 21%. 
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COMPARATIVA NIVELL D’INSTRUCCIÓ  

 

Font: Padró municipal 

 

Nivell d’instrucció segons atur registrat 

El 66% de les persones aturades d’Igualada té una formació d’educació general i el 22% té una 

formació especialitzada (FP, tècnic superior, universitari...). 

 

PERSONES ATURADES I NIVELL D’INSTRUCCIÓ  

 

Font: OT Anoia 
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POLÍTIC I CIUTADANIA  

L'arrelament social és un supòsit d'autorització de residència per circumstàncies excepcionals, 

mitjançant el qual una persona estrangera que resideix a l'estat espanyol en una situació 

administrativa irregular pot accedir a la situació de residència legal. 

La llei atorga als ajuntaments la funció i l'obligació de certificar la inserció social de la persona 

que sol·licita l'arrelament. No concreta què s'entén per inserció, però sí una llista orientativa 

de condicions que suposadament justificarien la integració, com els mitjans de vida de la 

persona, el grau de coneixement de les llengües, la inserció en les xarxes socials de l'entorn, la 

participació en programes d'inserció sociolaboral “i tot aquells extrems que puguin servir per 

determinar el grau d'arrelament”. 

Des del servei de Nova Ciutadania s’ha emès 44 informes d’inserció social per a l’arrelament, 

un 11,4% més que l’any anterior. 

La concessió del reagrupament familiar és el pont que permet als immigrants que ja han 

aconseguit la targeta de residència portar els seus fills i familiars directes a Espanya.  

El reglament de la Llei d’estrangeria inclou una nova regulació del procediment de 

reagrupament familiar que es troba inclosa a l’article 42.2, i estableix la necessitat que la 

persona documenti la disponibilitat d’un habitatge en condicions mitjançant un informe 

expedit per la corporació local del lloc de residència del reagrupant. Durant el 2013 s’han fet 

48 informes de disponibilitat d’habitatge adequat. 

Durant el 2013 s’han portat a terme 24 reagrupaments familiars17. Del 2009 al 2013 hi ha un 

74% menys de reagrupaments. 

EVOLUCIÓ DELS REAGRUPAMENTS FAMILIARS 

 

Font: Servei de Nova Ciutadania 

                                                             

17 Dades de Subdelegació de Govern facilitades al Servei de Nova Ciutadania 
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Cursos de Coneixement de la Societat Catalana adreçats a persones estrangeres, tot i que 

també hi ha hagut alumnes d’altres Comunitats Autònomes que han vingut a Catalunya i els hi 

ha interessat tenir aquesta informació. Durant el 2013, des del Servei de Nova Ciutadania s’han 

fet cinc cursos, amb un total de 70 hores, on han participat 131 persones. 

 

Coneixement de la llengua 

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos de català de nivell inicial, bàsic, 

elemental, intermedi i de suficiència adreçats a la població adulta. Les modalitats bàsiques en 

què es presenten els cursos són l'ensenyament presencial, l'ensenyament a distància i 

l'ensenyament en línia (Parla.cat). 

 

El Servei de Normalització lingüística d’Igualada durant el curs 2013-2014 ha tingut,  d’octubre 

del 2013 a gener del 2014, 191 alumnes i 11 cursos. Del març del 2014 al juny del 2014, 190 

alumnes i 10 cursos. 

 

Classes de català  

 

Pla de millora Sant Agustí. 

Català oral i bàsic. 40 alumnes 

 

Creu Roja. Classes de llengua ha atès a 65 persones. 

 

Equipament cívic Barri Montserrat.  

Juntes Aprenem. Han participat una mitjana de 50 persones. 

 

Càritas 

Classes de català i castellà: 65 persones 

Grup de conversa: 6 dones. 

 

L'objectiu de les parelles lingüístiques és facilitar a totes les persones que tenen coneixements 

bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo que el puguin practicar en un context real i relaxat. 

A Igualada,  d’octubre a gener del 2014 hi hagut 30 parelles (60 persones) i de març a juny del 

2014, hi hagut 35 parelles (70 persones). 

 

Quedem? És un programa que va una mica més enllà que les parelles lingüístiques, és una 

oportunitat per veure amb uns altres ulls el lloc on vivim.  

Es fan activitats culturals i de lleure, totalment gratuïtes, que porten a descobrir des de les 

tradicions més arreglades fins a les iniciatives més innovadores. Quedem per fer itineraris 

comentats, xerrades i sortides, participar en festes populars, conèixer associacions culturals, 

visitar museus, anar al teatre.  

Es treballa la llengua a través de totes les activitats ja que són en català.  
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El Servei municipal de mediació ciutadana és un servei per resoldre els conflictes derivats de 

la convivència ciutadana, relació amb els veïns, conflictes familiars, escolars i els derivats de 

l’ús dels espais públics. 

Durant el 2013 el servei ha rebut 61 sol·licituds noves de mediació amb 347 persones 

implicades, 159 més que l’any anterior.  

La majoria de conflictes han estat veïnals 61%, un 10% més que l’any anterior, seguits dels 

familiars (27%). 

TIPOLOGIA DE CONFLICTES DEL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA 

 

Font: Servei de Mediació Ciutadana 

RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS DEL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA 

 

Font: Servei de Mediació Ciutadana 
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Servei de Mediació Comunitària és un servei d’acollida i acompanyament a persones 

nouvingudes per tal de facilitar la seva integració en la nostra societat. Es porta a terme des del 

Programa de millora de Sant Agustí. Durant el 2013 s’ha atès 1.497 persones.  

 

MOTIUS D’ATENCIÓ  

 

Font: Programa de millora Sant Agustí 

 

 

El Centre d'informació per a treballadors i treballadores estrangers (CITE-CCOO) és una 

entitat impulsada pel sindicat CCOO que dóna suport a les persones estrangeres.  

Ha  atès a 238 usuaris, el motiu que ha generat més consulta ha sigut per Renovació 

d’autorització de treball en un 25%, seguit de l’arrelament social, un 17% i de les targetes 

comunitàries, un 16%. De les persones ateses un 76,5% tenen autorització de treball i un 

23,5% no. 
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MOTIU DE CONSULTA  

  

Font: CITE 

 

CONEIXEMENT DEL CATALÀ DELS USUARIS DEL CITE 

 

Font: CITE 
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RESUM 

 

Sociodemogràfic 

 

 La població a Igualada es manté estable del 2010 al 2012. Del 2012 al 2013, hi ha una 

petita davallada de mig punt. A partir del 2013 (fins el maig del 2014)18 augmenta un 

0,8%. 

 La taxa de natalitat es manté estable en els darrers anys. Del 2010 al 2013, hi ha un 

descens en el nombre de naixements del 19,2%.  

 L’índex d’envelliment és de 1,08. L’any anterior era 1,03. Igualada presenta una 

tendència a l’envelliment de la seva població. 

 La franja d’edat més nombrosa és de 30-44 anys, representant un 24% de la població. 

 El percentatge de la població estrangera a Igualada és d’un 11,7%, superior al de la 

comarca de l’Anoia (8,9%) i inferior al de Catalunya (15,3%). Respecte a l’any anterior 

ha baixat un 0,6%. 

 Del 2010 a gener del 2014, la població amb nacionalitat estrangera ha disminuït un 

15%. 

 

Laboral 

 

 La taxa d’atur a Igualada és del 15%, un punt menys que l’any anterior. 

 Del total de l’atur registrat (3752 persones), el 66% tenen una formació d’educació 

general i el 6% d’educació universitària. 

 El 58% de les persones aturades provenen del sector serveis. 

 La franja de 55-59 anys és la que aglutina més persones a l’atur. 

 La taxa de temporalitat a l’Anoia és d’un 89%, superior a la mitjana catalana (87%). 

 

 

 

 

                                                             

18
 Data fins la qual tenim dades. 
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Econòmic 

 

 Hi ha 1979 persones beneficiàries de prestacions per desocupació, un 20% menys que 

l’any anterior. Dóna cobertura al 52,7% de les persones que estan en situació d’atur. 

 Hi ha 121 expedients de RMI, han baixat un 51% respecte a l’any anterior. Donen 

cobertura a 357 persones. 

 Del 2012 al 2013 s’ha donat un augment del 39% en les beques de llibres. 

 El curs 2013-2014, s’han atorgat 221 beques de menjador escolar des del Consell 

Comarcal i l’Ajuntament d’Igualada. El curs anterior van ser 81, representa un augment 

del 172%. 

 El 2013, el Banc de Queviures ha repartit 3280 lots d’aliments, un 34% més que l’any 

anterior i ha donat cobertura a 550 famílies. 

 Durant el 2013 s’han repartit 1297 àpats a través dels àpats a domicili i el projecte de 

Mengem Plegats, donant cobertura a 21 persones. 

 

Residencial 

 

 Del 2012 al 2013, ha baixat un 14,7% les execucions hipotecàries i ha augmentat un 

32% els desnonaments . 

 El SIDH, del gener al juny del 2014, tenia 15 expedients oberts, 2 dels quals, estaven 

pendents d’execucions hipotecàries. 

 Del 2009 al maig del 2014, el preu de compra a Igualada ha baixat un 30% i el del 

lloguer un 27%. 

 PIMHA, durant el 2013 tenia 33 contractes actius de lloguer social. 

 S’han tramitat un total de 46 prestacions d’urgència social, un 24% més que l’any 

anterior: 11 per desnonaments, 31 per lloguer i 4 per quotes d’amortització 

d’hipoteca. 

 Del 2011 al 2013, s’ha donat un increment de sol·licituds del 51% en el Lloguer Just. 

 

Relacional 

 

 Durant el 2013 hi ha 13 TAM (teleassistènciamòbil per a víctimes de violència de 

gènere) actives. 

 Durant el 2013, el SIAD, ha atès 542 dones, 106 han sigut per una situació de violència. 
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 SIE de Catalunya Central, ha atès a 642 dones, de les quals, 203 han sigut noves altes. 

Un 2,5% menys que l’any anterior. 

 Del 2011 al 2013, s’ha donat una davallada del 14%  dels expedients en seguiment de 

l’EAIA. 

 A Igualada hi ha 1914 llars unipersonals de majors de 65 anys. El 26,4% de la població 

major de 65 anys viu sola, suposa una baixada del 10% respecte a l’any anterior. 

 A Igualada hi ha 505 llars unipersonals de majors de 85 anys. El 40,3% de les persones 

majors de 85 anys viu sola, suposa una baixada del 4% respecte a l’any anterior. 

 

Sociosanitari 

 

 El 20% de les persones reconegudes com a disminuides ho són per malaltia mental. 

 Del 2010 al 2013 les primeres acollides al CSMA, s’han incrementat un 16,2% i els 

seguiments han disminuït un 10%. 

 El Programa de Trastorns Mentals Severs ha patit un augment de 15,12%. 

 Ha augmentat el nº d’usuaris del CASD Anoia en un 15,4% respecte l’any anterior. Com 

a primera substància de motiu de consulta, la més sol·licitada ha estat l’alcohol (47%) 

seguit de la cocaïna (27,6%). 

 El 70% dels casos atesos al CSMIJ ho són per trastorn de les emocions. 

 Un 13% dels nens/es atesos al CDIAP presenten un diagnòstic de Trastorn Mental 

Greu, un 4% més que al 2012. 

 El SEVAD ha fet 408 valoracions, un 10,5% menys que l’any anterior. 

 A finals de 2013 hi havia 683 PIAS actius. Un 11% menys que a l’any anterior. 

 El 67% del servei d’atenció domiciliària és per teleassistència. 

 

Formatiu 

 

 Pel curs 2013-2014 hi ha 230 places de llar d’infants, de les quals es poden ofertar per 

a noves matrícules 135. 

 Pel curs 2013-14 hi ha dos projectes nous a secundària: Jove, aprèn i participa 

(alternatives a l’expulsió) amb 16 intervencions i Passa Pantalla (alumnes que 

presenten rebuig escolar) amb la participació de 14 alumnes. 

 L’oferta formativa dels PQPIS dóna cobertura a 62 alumnes per tota la comarca. 
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 Durant el curs 2013-2014 hi ha hagut un total de 856 alumnes amb NEE, un 7,2% més 

que el curs anterior. El 72% ho són per Condicions socials desfavorides i el 21% per 

diagnòstic clínic. 

 Projectes d’alfabetització d’adults, 105 alumnes repartits en diferents serveis 

municipals. 

 Igualada té una aula d’adults amb 101 alumnes, 53% menys que l’any anterior. 

 El 39% de la població té un nivell d’instrucció de graduat escolar o equivalent i el 43% 

un nivell d’estudis mitjans o superiors. 

 El 72% de les persones aturades d’Igualada tenen un nivell acadèmic d’educació 

general o inferior. 

 

Polític i ciutadania 

 

 El Servei de Nova Ciutadania ha emès 44 informes d’inserció social, un 11,4% més que 

l’any anterior. 

 Del 2011 al 2013 han baixat un 45% els reagrupaments. 

 Han participat 131 persones als cursos de Coneixement de la Societat Catalana. 

 Durant el curs 2013-14 han participat 291 alumnes als cursos de català organitzats pel 

Servei de Normalització Lingüística. 

 El servei de mediació municipal ha atès a 347 persones. El 61% de les mediacions han 

estat per conflictes veïnals seguit d’un 27% per conflictes familiars. 

 El CITE ha atès a 238 usuaris, el motiu que ha generat més consulta ha estat per la 

renovació d’autorització de treball. 

 

 

 


