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Canvis en l’estructura ocupacional dels 
municipis

• Polarització ocupacional generalitzada

• Elevada mobilitat residencial de l’AMB cap a 
municipis petits de la resta de Catalunya

• Menor segregació residencial dins l’AMB



Población ocupada según clasificación 
socioeconómica ESEC

Clase social 2006 2011 Dif 2011-
2006

Directivos y profesionales 26,0 30,2 +4,2

Ocupaciones intermedias 20,6 17,6 -3,0

Autónomos y pequeños empresarios 15,5 13,8 -1,7

Trabajadores semi-cualficados o de rutina 28,5 24,4 -4,1

Trabajadores semi-cualificados de servicios 9,4 14,0 +4,6



Una proporció mínima de la població ha nascut al municipi on hi viu
Un 30% t fa menys de 10 anys que hi son residents.
Però, a comarques gironines, Camp de Tarragona i a la resta de la RMB, és més elevada.
Sobretot en municipis menors de 20.000 habitants
Perfil polaritzat: famílies acomodades i immigrants poc qualificats
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Com ha afectat la crisi a les rendes de 
les famílies?

Ha augmentat la polarització de la renda, sobretot, 
per la caiguda de les rendes mitjanes i l’augment de la 
pobresa.
Augmenta la pobresa per la pèrdua d’ingressos del 

treball i del benefici de les transferències públiques 
(esgotament de l’atur, la única important després de 
les pensions, supressió del PIRMI)
La pobresa infantil esdevé un problema de primer 

ordre.
La pobresa ha augmentat en totes les classes socials



La crisi reforça la polarització en la 
distribució de la renda



Cauen més les rendes més baixes, i les 
ajudes públiques perden caracter progressiu
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El risc de pobresa ancorada 2006 ha augmentat en totes les 
ocupacions, més entre les benestants
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Com ha afectat la crisi al territori?

– La crisi ha afectat amb duresa tots els municipis i 
tots els districtes dels municipis grans.

– Ha desbordat la xarxa assistencial local.





Augmenten els menors d’edat i la 
durada mitjana dels expedients



La cronificació afecta ara a ¾ parts dels usuaris.
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Amb la crisi, els nacionals deixen de ser una població minoritària entre els usuaris
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La majoria de problemes estan relacionats amb l’ocupació i els recursos econòmics
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La pobresa en el territori



Abans de 2008, només algunes zones de Vallbona, Ciutat 
Meridina, Torrebarò, Sant Adrià i Ciutat Vella superaven 
el 2% de residents com a usuaris de Caritas

Després de 2008,  aquesta proporció de residents 
atesos per Caritas es comú a Sta. Coloma, Zones de 
Badalona, L’Hospitalet; Cornellà, St. Joan d’Espí.

Al municipi de BCN: Ciutat Vella i Raval, Carmel i Vall 
Hebron; Trinitat, Roquetes i Verdún, i Les Planes; 
s’afegeixen a les zones d’abans







Duració mitjana dels expedients

• Abans de la crisi una duració superior als 2,5 anys es 
donava a zones de Tiana, Badalona, Sta. Coloma, Les 
Planes-Vallvidrera; Sants, Les Corts, Sant Antoni, Ciutat 
Vella i Barceloneta, St. Martí-La Verneda i Prosperitat.

• La duració era encara més elevada a zones de Torre 
Baró, Vallbona, La Font d’en Fargues, el Raval,  el Poble 
Sec i L’Hospitalet.

• Amb la crisi, la duració dels expedients creix arreu de 
l’àrea d’influència de CDB.







Percentatge de crònics entre els 
usuaris

• Abans de la crisi, les zones on els crònics eren mes de 
la meitat dels usuaris coincidien grosso modo amb les 
zones on els expedientes tenien una durada mitjana 
superior als 2,5 anys, afegint-hi ara zones de Cornellà, 
Montbau, i a Nou Barris: Ciutat Meridiana, Porta, 
Verdún i La Guineueta.

• La crisi fa que, tret d’algunes zones de Pedralbes, 
Sarrià, St. Gervasi i Vila Olímpica, arreu els crònics 
representen més de la meitat dels usuaris.

• No obstant, la ribera del Besos i Les Planes, destaquen.







Residents cronificats
Abans de la crisi, la incidència de la cronificació 
entre els habitants es insignificant, tret de Torre 
Baró-Vallbona, i  zones de Sant Adrià i Ciutat 
Vella.

La crisi ha fet dependents de Caritas a més d’un 
2% de la població a la Barceloneta, Sta. Caterina i 
el Raval; i a zones de la Marina i la Bordeta i de 
Badalona.







Aquestes dades sobre la distribució dels usuaris 
de Caritas son consistents amb les dades que 
tenim sobre l’evolució de la distribució de la 
renda a l’AMB.

Els pobres no estan tant segregats en guetos, 
com imbricats en tots els barris i municipis de 
l’AMB. La qual cosa no vol dir que hagi una 
distribució totalment homogènia en el territori.
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Augmenta la desigualtat però disminueix la segregació urbana de la pobresa



Conclusions

 La mobilitat residencial i els canvis en l’estructura 
ocupacional catalana han modificat el perfil social dels 
municipis.

 Hi ha una major heterogeneitat social dins els límits 
municipals

 La crisi ha tingut efectes transversals que ha fet 
aparèixer la pobresa a llocs insòlits fa uns anys.

 La xarxa d’atenció a la pobresa està desbordada i 
assistim a una cronificació preocupant de la pobresa.
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