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1. Introducció 
 

El present estudi pretén recollir l’afectació de la COVID-19 al Vallès Oriental des d’una perspectiva social, mitjançant 
la comparativa de dades dels anys 2019 i 2020. Es tracta de la continuació de l’estudi “el Mapeig de la COIVD-19 
des d’una perspectiva econòmica”, presentat al juliol d’aquest any 2021. 
 
Aquesta segona part pretén fer una aproximació a la societat i a l’afectació que ha deixat la pandèmia durant l’any 
2020. L’estudi es divideix en tres aparts. Al primer apartat es recullen dades de població, de violència de gènere, de 
pensions i prestacions i de serveis socials. Al segon, es recullen entrevistes realitzades a diversos agents socials de 
la comarca que han treballat a primera línia durant l’estat d’alarma declarat pel Real Decret 463/2020, de 14 de 
març. Finalment, l’estudi tanca amb un apartat de conclusions.  
 
El mapeig de la COVID-19 s’inicia com a acció dintre del Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental, 

desenvolupat pel Consell Comarcal. Aquest Pla neix del consens dels agents implicats a la Taula Vallès Oriental 

Avança, espai de concertació territorial on es reuneixen les administracions públiques locals i els agents econòmics 

i socials de la comarca. Aquest Pla de Reactivació és un pla estratègic dissenyat per a sufocar l’impacte produït per 

la COVID-19 a l’economia i a la societat. Dintre d’aquest pla, es recullen 12 línies de treball desenvolupades a través 

de diverses accions. La proposta del mapeig s’emmarca dintre de la línia de treball número 2. 
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2. Anàlisis de dades de caire socials 
 

1. Població 
 

L’any 2020 la població del Vallès Oriental va arribar al total de 414.570 persones, una variació positiva respecte al 

2019 de 4.392 persones. Aquest increment ha suposat un augment de l‘1,19% de la població. 

 

Tot i els canvis demogràfics que s’han produït a la població a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, la 

piràmide demogràfica continua sent una piràmide regressiva, característica dels països desenvolupats on existeix 

un envelliment continuo de la població. Al Vallès Oriental, el gruix de la població en concentra entre les persones 

de 40 a 49 anys. 

 

Les dades de l’any 2020, desagregades per sexe mostren que la població masculina és de 206.831 persones, 

suposant un increment relatiu interanual de l’1,23%, i que la població femenina ha augmentat a 207.739 persones, 

un increment relatiu de la població de l’1,14%.  
 

 

Taula 1. Població total al Vallès Oriental. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Taula 2. Població per sexe. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Gràfic 1. Piràmides de població del Vallès Oriental, per sexe i edat quinquennal. Anys 2019 i 2020 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

Absoluta Relativa

409.638 414.570 4.932 1,19%

Variació 2019 - 2020
2019 2020

2019 2020 Absoluta Relativa

204.277 206.831 2.554 1,23%

2019 2020 Absoluta Relativa

205.361 207.739 2.378 1,14%

Dones Variació 2019 -2020

Homes Variació 2019 -2020
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Els indicadors demogràfics mostren, per una banda, que l'edat mitjana del conjunt de la població del Vallès Oriental 

s’ha mantingut el 2020 a 42 anys (sent l’edat de la població masculina els 41 anys i la de la femenina els 43 anys) i, 

per l'altra banda, mostren la distribució de la població jove, adulta i gran. La població jove s’ha mantingut entorn el 

17%, la població adulta al voltant del 65% i la població gran està situada a prop del 17%. 

 

A més, entre la població de joves i adults, predomina la població masculina i, en canvi, entre la població gran, la 

població femenina té més pes. 
 

 

Taula 3. Indicadors demogràfics (edat mitjana de la població, percentatge de joves, percentatge d’adults i 

percentatge de població gran). Anys 2019  i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona  

 

 

La població del Vallès Oriental distribuïda per edat i lloc de naixement mostra que l’increment interanual produït 

durant l’any 2020 va ser a conseqüència de les persones nascudes a Catalunya (2.361 punts) i de les persones 

d’origen estranger (3.814 punts). Les persones nascudes a la resta de l’Estat, durant el 2020,  van disminuir la seva 

presència a la comarca, reduint el nombre de persones en 1.243.  
 

L’increment de les persones nascudes a Catalunya s’ha produït entre la població de 10 a 29 anys i la població de 45 

a 79 anys, sent les persones de 45 a 49 anys les que han experimentat un increment interanual més elevat (1.200 

punts). En canvi, les persones de 35 a 39 anys, han sigut les que més han disminuït interanualment la seva presència 

a la comarca, decreixent en 1.457 punts. 

Homes Dones Total

2019 41 43 42

2020 41 43 42

Edat mitjana de la població

Homes Dones Total

2019 18,3% 17,1% 17,7%

2020 17,9% 16,7% 17,3%

Percentatge de joves

Homes Dones Total

2019 66,8% 64,4% 65,6%

2020 67,0% 64,5% 65,8%

Percentatge d'adults 

Homes Dones Total

2019 14,9% 18,5% 16,7%

2020 15,1% 18,8% 16,9%

Percentatge de població gran
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Les persones d’origen estranger han augmentat la seva presència en tots els grups d’edat, sent el grup on més s’ha 

produït una variació interanual el de les persones de 40 a 44 anys amb 520 punts positius. 
 

Les persones nascudes a la resta de l’Estat, presenten una disminució de la seva presència en quasi tots els grups 

d’edat, produint-se només increment a 6 grups d’edat. D’entre aquests grups, les persones de 75 a 79 anys són les 

que més han augmentat (698 punts). Per contra, les persones de 50 a 54 anys són les que més han disminuït (612 

punts negatius).  
 

 

Taula 4. Població al Vallès Oriental per edat i llocs de naixement. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

El 2020 els naixements al Vallès Oriental han disminuït. L’any 2020 es registraven 2.854 naixements, una disminució 

d’un 9% en comparació amb el 2019. Per sexe, l’any 2020 naixien a la comarca 1.464 nens, 7% menys que l’any 

2019, i 1.390 nenes, un 10% menys que l’any anterior. 
 

 

Taula 5. Naixements al Vallès Oriental. Anys 2019 i 2020       Gràfic 2. Comparació naixements. Anys 2019 i 2020                                                                                          

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

 

 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020
2019 2020

Variació 

2019 - 2020
2019 2020

Variació 

2019 - 2020

De 0 a 4 anys 17.935 17.321 -614 170 172 2 697 710 13

De 5 a 9 anys 21.796 20.968 -828 355 349 -6 1.141 1.290 149

De 10 a 14 anys 23.586 23.761 175 424 441 17 1.579 1.594 15

De 15 a 19 anys 19.534 20.550 1.016 303 325 22 3.219 3.227 8

De 20 a 24 anys 15.589 16.043 454 350 345 -5 4.353 4.826 473

De 25 a 29 anys 14.909 14.917 8 679 632 -47 4.994 5.405 411

De 30 a 34 anys 15.833 15.426 -407 1.170 1.109 -61 5.992 6.265 273

De 35 a 39 anys 21.632 20.175 -1.457 1.556 1.480 -76 7.299 7.445 146

De 40 a 44 anys 28.889 28.163 -726 2.026 1.961 -65 7.167 7.687 520

De 45 a 49 anys 26.398 27.598 1.200 3.625 3.153 -472 6.041 6.473 432

De 50 a 54 anys 21.556 22.447 891 5.971 5.359 -612 4.611 4.963 352

De 55 a 59 anys 14.806 15.828 1.022 8.944 8.499 -445 3.104 3.513 409

De 60 a 64 anys 10.886 11.571 685 10.335 10.197 -138 1.890 2.159 269

De 65 a 69 anys 7.917 8.248 331 10.511 10.315 -196 1.056 1.238 182

De 70 a 74 anys 6.478 6.838 360 9.972 10.024 52 617 719 102

De 75 a 79 anys 4.460 5.016 556 6.932 7.630 698 380 412 32

De 80 a 84 anys 3.965 3.484 -481 5.508 5.353 -155 234 250 16

85 anys o més 4.985 5.161 176 5.087 5.331 244 192 204 12

Total 281.154 283.515 2.361 73.918 72.675 -1.243 54.566 58.380 3.814

EstrangersCatalunya Resta de l'Estat

Absoluta Relativa

Nens 1.569 1.464 -105 -7%

Nenes 1.529 1.390 -139 -10%

Total 3.098 2.854 -244 -9%

2019 2020
Variació 2019 - 2020
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1.1 Joves 
 

La Població jove del Vallès Oriental (de 0 a 29 anys) ha registrat, en termes demogràfics, una variació interanual 

interessant. La població compresa entre 0 i 11 anys ha disminuït interanualment en 1.230 punts (2,40% menys), 

situant-se el 2020 en 51.215 persones. 
 

La població adolescent (de 12 a 17) i la població jove (de 18 a 29 anys) ha incrementat durant l’any 2020. Els 

adolescents han augmentat en 864 punts (2,86% més), arribant a l’any 2020 a les 30.187 persones i la població jove 

ha incrementat en 1.629 punts (3,16% més), arribant el 2019 a les 51.474 persones. 
 

L’any 2019, la població de 0 a 29 anys va representar al Vallès Oriental el 31,14% del total de la població i el 2020 

ha representat el 32,06%. 
 

 

Taula 6. Població de 0 a 29 anys al Vallès Oriental. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Els indicadors demogràfics mostren, per una banda, que la població jove en proporció amb el total de la població 

(taxa de joventut), està situada el 2020 en el 9,7%, un increment del 0,3% respecte al 2019 i, per una altra, que l’any 

2020 el 26,3% de la població està en situació de dependència juvenil (edat no activa per a treballar),  disminuint 

aquest percentatge en un 0,7% respecte al 2019.  
 

Per sexe, la població masculina presenta una taxa de joventut i una dependència juvenil més elevada que la població 

femenina.  
 

 

Taula 7. Indicadors demogràfics (taxa de joventut i índex de dependència juvenil). Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 

 

Absoluta Relativa

Infancia 

(0 - 11 anys)
52.445 51.215 -1.230 -2,40%

Adolescencia 

(12 - 17 anys)
29.323 30.187 864 2,86%

Jove 

(18 - 29 anys)
49.845 51.474 1.629 3,16%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

Homes Dones Total

2019 9,9% 8,9% 9,4%

2020 10,2% 9,2% 9,7%

Taxa de joventut

Homes Dones Total

2019 27,4% 26,6% 27,0%

2020 26,6% 25,9% 26,3%

Índex de dependència juvenil
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La població jove en edat de treballar se situa, l’any 2020, en les 61.191 persones, 5.122 punts més que l’any 2019. 

Entre la població masculina, s’ha produït un increment de 1.169 homes (3.67% més) i entre el sector femení 

l’increment ha sigut de 953 punts (3.25% més). 

 

Entre el sector masculí en quasi cada grup d’edat per a treballar s’han produït augments interanuals, sent la variació 

més elevada les persones amb 20 anys (263 punts més), 25 anys (183 punts més) i 27 anys (179 punts més). 

Contràriament, les persones de 21, 26, 28 i 29 anys han disminuït la seva presència, produint-se la disminució més 

significativa entre les persones de 26 anys amb 127 punts menys. 
 

Entre la població femenina, les persones de 19 anys (144 punts més), 20 anys (202 punts més) i 22 anys (1285 punts 

més) són les que més variacions interanuals han experimentat.  Les disminucions s’han produït entre les persones 

de 18, 21, 23, 25 i 28 anys, sent aquestes últimes les que més han disminuït la seva presència (32 punts menys). 
 

Les dades d’atur desagregades per grups d’edat i sectors econòmics mostren que les persones menors de 20 anys 

concentren més atur en el sector dels serveis on, fins a l’abril, el sector havia experimentat un descens de l’atur i 

finalitza l’any amb un nou increment. El sector de la indústria és el segon on més atur s’ha concentrat: l’augment 

de l’atur comença a produir-se en el mes de febrer, experimenta una disminució durant els mesos d’octubre i 

novembre i tanca l’any amb un nou increment. Amb relació a les persones sense ocupacions anteriors, també 

presenten dades d’atur significatives. 
 

Entre les persones de 20 a 24 anys hi ha una concentració de l’atur més elevada en el sector dels serveis, produint-

se un descens d’aquest només el febrer. El sector de la indústria és el següent sector on es registra un alt increment 

de l’atur. En aquest sector, l’atur disminueix durant els mesos de gener i març i s’incrementa a la resta de mesos de 

l’any, situant-se la xifra més significativa el mes de juny. En el sector de l’agricultura es produeix un increment de 

l’atur durant tot l’any 2020. Finalment, entre les persones sense una ocupació anterior, l’atur comença a 

incrementar-se el mes de juny, tancant l’any mantenint aquest increment.  
 

La població de 25 a 29 anys també té un increment més alt de l’atur en el sector dels serveis, produint-se aquest 

augment durant tot l’any 2020 i arribant a ser més significatiu l’atur durant el mes de juny. El segon sector amb més 

atur és el de la indústria, on l’increment de l’atur es produeix a partir del mes d’abril, disminueix al novembre i 

tanca el 2020 amb un nou increment. Les persones sense una ocupació anterior, experimenten un increment de 

l’atur durant tot el 2020.  
 

De cara a la contractació formalitzada entre la població jove en edat de treballar, el sector que més ha incrementat 

és el dels serveis. Les persones menors de 20 anys han experimentat un increment de la contractació de 1.965 punts 

(16% més), les persones entre 20 i 24 anys de 13.265 punts (36% més) i les persones de 25 a 29 anys han incrementat 

la contractació en 11.293 punts (42% més). Pel que fa als sectors de la indústria i la construcció també presenten 

increments en la contractació. Només al sector de l’agricultura ha experimentat un descens de la contractació 

formalitzada.  
 

 

Taula 8. Població jove en edat de treballar (de 16 a 29 anys). Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

2019 2020 Absoluta Relativa

30.703 31.872 1.169 3,67%

2019 2020 Absoluta Relativa

28.366 29.319 953 3,25%

Homes Variació 2019 -2020

Dones Variació 2019 -2020
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Taula 9. Població de 16 a 29 anys per sexe. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Gràfics 3 i 4. Evolució de la població masculina i femenina, de 16 a 29 anys. Anys 2019 i 2020 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

  

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

16 anys 2.466 2.549 83 3,26% 16 anys 2.232 2.372 140 5,90%

17 anys 2.370 2.532 162 6,40% 17 anys 2.156 2.264 108 4,77%

18 anys 2.384 2.410 26 1,08% 18 anys 2.207 2.205 -2 -0,09%

19 anys 2.272 2.439 167 6,85% 19 anys 2.108 2.252 144 6,39%

20 anys 2.098 2.361 263 11,14% 20 anys 1.937 2.139 202 9,44%

21 anys 2.162 2.161 -1 -0,05% 21 anys 1.998 1.969 -29 -1,47%

22 anys 2.162 2.232 70 3,14% 22 anys 1.872 2.057 185 8,99%

23 anys 2.131 2.246 115 5,12% 23 anys 1.926 1.919 -7 -0,36%

24 anys 2.101 2.181 80 3,67% 24 anys 1.905 1.949 44 2,26%

25 anys 1.969 2.152 183 8,50% 25 anys 1.990 1.963 -27 -1,38%

26 anys 2.159 2.032 -127 -6,25% 26 anys 2.027 2.043 16 0,78%

27 anys 2.050 2.229 179 8,03% 27 anys 1.956 2.065 109 5,28%

28 anys 2.147 2.132 -15 -0,70% 28 anys 2.068 2.036 -32 -1,57%

29 anys 2.232 2.216 -16 -0,72% 29 anys 1.984 2.086 102 4,89%

Total 30.703 31.872 1.169 3,67% Total 28.366 29.319 953 3,25%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

2019 2020
Variació 2019 - 2020

Homes Dones
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Gràfics 5 i 6. Evolució de l’atur i la contractació, en menors de 30 anys en edat de treballar. Anys 2019 i 2020 
 

Atur 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Contractació 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 
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Taula 10. Atur per sectors econòmics i edat. Anys               Gràfic 7. Evolució de l’atur per sectors econòmics i                        

2019 i 2020                                                                                  edat. Anys 2019 i 2020 

 
Menors de 20 anys 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

Absoluta Relativa

Gener 3 0 -3 -300%

Febrer 4 3 -1 -33%

Març 3 4 1 25%

Abril 2 3 1 33%

Maig 2 1 -1 -100%

Juny 2 2 0 0%

Juliol 1 2 1 50%

Agost 1 2 1 50%

Setembre 3 3 0 0%

Octubre 4 6 2 33%

Novembre 3 6 3 50%

Desembre 0 8 8 100%

AGRICULTURA

2019 2020
Variació 2019 - 2020

Absoluta Relativa

Gener 25 21 -4 -19%

Febrer 12 19 7 37%

Març 11 25 14 56%

Abril 15 28 13 46%

Maig 9 28 19 68%

Juny 13 31 18 58%

Juliol 16 29 13 45%

Agost 17 26 9 35%

Setembre 17 18 1 6%

Octubre 25 21 -4 -19%

Novembre 22 19 -3 -16%

Desembre 22 23 1 4%

Variació 2019 - 2020
20202019

INDÚSTRIA

Absoluta Relativa

Gener 6 4 -2 -50%

Febrer 8 4 -4 -100%

Març 8 5 -3 -60%

Abril 6 6 0 0%

Maig 7 7 0 0%

Juny 6 5 -1 -20%

Juliol 7 5 -2 -40%

Agost 5 6 1 17%

Setembre 5 7 2 29%

Octubre 9 4 -5 -125%

Novembre 5 5 0 0%

Desembre 4 8 4 50%

Variació 2019 - 2020
20202019

CONSTRUCCIÓ



 

10 
 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

De 20 a 24 anys 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

Absoluta Relativa

Gener 158 119 -39 -33%

Febrer 170 131 -39 -30%

Març 157 140 -17 -12%

Abril 158 149 -9 -6%

Maig 141 182 41 23%

Juny 129 179 50 28%

Juliol 130 153 23 15%

Agost 119 157 38 24%

Setembre 156 160 4 3%

Octubre 162 178 16 9%

Novembre 136 148 12 8%

Desembre 121 152 31 20%

Variació 2019 - 2020

SERVEIS

20202019

Absoluta Relativa

Gener 374 303 -71 -23%

Febrer 390 317 -73 -23%

Març 412 315 -97 -31%

Abril 421 314 -107 -34%

Maig 428 332 -96 -29%

Juny 438 373 -65 -17%

Juliol 422 387 -35 -9%

Agost 372 410 38 9%

Setembre 420 483 63 13%

Octubre 430 543 113 21%

Novembre 334 414 80 19%

Desembre 305 436 131 30%

Variació 2019 - 2020

SENSE OCUPACIÓ ANTERIOR

2019 2020

Absoluta Relativa

Gener 5 7 2 29%

Febrer 2 10 8 80%

Març 2 10 8 80%

Abril 2 9 7 78%

Maig 2 8 6 75%

Juny 2 6 4 67%

Juliol 3 7 4 57%

Agost 2 6 4 67%

Setembre 2 7 5 71%

Octubre 5 7 2 29%

Novembre 3 7 4 57%

Desembre 5 11 6 55%

AGRICULTURA

2019 2020
Variació 2019 - 2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

Absoluta Relativa

Gener 98 89 -9 -10%

Febrer 79 84 5 6%

Març 95 88 -7 -8%

Abril 91 113 22 19%

Maig 85 125 40 32%

Juny 70 119 49 41%

Juliol 66 108 42 39%

Agost 77 116 39 34%

Setembre 95 116 21 18%

Octubre 95 116 21 18%

Novembre 92 118 26 22%

Desembre 83 110 27 25%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

INDÚSTRIA

Absoluta Relativa

Gener 30 29 -1 -3%

Febrer 30 28 -2 -7%

Març 32 28 -4 -14%

Abril 27 40 13 33%

Maig 19 44 25 57%

Juny 17 42 25 60%

Juliol 20 35 15 43%

Agost 18 38 20 53%

Setembre 24 33 9 27%

Octubre 20 36 16 44%

Novembre 21 34 13 38%

Desembre 22 35 13 37%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

CONSTRUCCIÓ

Absoluta Relativa

Gener 801 802 1 0,1%

Febrer 841 818 -23 -3%

Març 859 915 56 6%

Abril 792 1.086 294 27%

Maig 747 1.242 495 40%

Juny 636 1.253 617 49%

Juliol 666 1.033 367 36%

Agost 732 1.083 351 32%

Setembre 832 1.054 222 21%

Octubre 899 1.117 218 20%

Novembre 805 1.009 204 20%

Desembre 787 1.031 244 24%

Variació 2019 - 2020

SERVEIS

2019 2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

De 25 a 29 anys 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

Absoluta Relativa

Gener 203 148 -55 -37%

Febrer 183 132 -51 -39%

Març 183 150 -33 -22%

Abril 184 153 -31 -20%

Maig 182 164 -18 -11%

Juny 164 182 18 10%

Juliol 146 186 40 22%

Agost 136 198 62 31%

Setembre 156 214 58 27%

Octubre 172 225 53 24%

Novembre 156 228 72 32%

Desembre 148 239 91 38%

SENSE OCUPACIÓ ANTERIOR

2019 2020
Variació 2019 - 2020

Absoluta Relativa

Gener 13 14 1 7%

Febrer 13 9 -4 -44%

Març 15 8 -7 -88%

Abril 13 8 -5 -63%

Maig 13 9 -4 -44%

Juny 11 7 -4 -57%

Juliol 11 6 -5 -83%

Agost 9 12 3 25%

Setembre 12 11 -1 -9%

Octubre 12 12 0 0%

Novembre 11 12 1 8%

Desembre 9 14 5 36%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

AGRICULTURA

Absoluta Relativa

Gener 173 158 -15 -9%

Febrer 165 155 -10 -6%

Març 166 153 -13 -8%

Abril 166 184 18 10%

Maig 157 197 40 20%

Juny 139 194 55 28%

Juliol 137 178 41 23%

Agost 155 193 38 20%

Setembre 157 192 35 18%

Octubre 167 169 2 1%

Novembre 172 155 -17 -11%

Desembre 157 173 16 9%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

INDÚSTRIA
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

  

Absoluta Relativa

Gener 47 34 -13 -38%

Febrer 45 44 -1 -2%

Març 38 47 9 19%

Abril 49 67 18 27%

Maig 50 65 15 23%

Juny 49 51 2 4%

Juliol 48 50 2 4%

Agost 59 53 -6 -11%

Setembre 54 46 -8 -17%

Octubre 48 53 5 9%

Novembre 45 49 4 8%

Desembre 42 57 15 26%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

CONSTRUCCIÓ

Absoluta Relativa

Gener 1.178 1.255 77 6%

Febrer 1.161 1.252 91 7%

Març 1.155 1.383 228 16%

Abril 1.104 1.647 543 33%

Maig 1.097 1.792 695 39%

Juny 1.038 1.849 811 44%

Juliol 1.103 1.724 621 36%

Agost 1.238 1.818 580 32%

Setembre 1.243 1.697 454 27%

Octubre 1.209 1.619 410 25%

Novembre 1.174 1.601 427 27%

Desembre 1.206 1.683 477 28%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

SERVEIS

Absoluta Relativa

Gener 138 148 10 7%

Febrer 138 146 8 5%

Març 137 148 11 7%

Abril 141 152 11 7%

Maig 142 163 21 13%

Juny 144 166 22 13%

Juliol 141 158 17 11%

Agost 129 164 35 21%

Setembre 143 160 17 11%

Octubre 150 160 10 6%

Novembre 148 167 19 11%

Desembre 149 167 18 11%

Variació 2019 - 2020
2019

SENSE OCUPACIÓ ANTERIOR

2020
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Taula 11.  Contractació per edat i sector econòmic. Anys          Gràfic 8. Evolució de la contractació per edat i sectors 

2019 i 2020                                                                                         econòmics. Anys 2019 i 2020 

 
Menors de 20 anys 

   

 

   

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 
 
 

De 20 a 24 anys 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

  

Absoluta Relativa

Agricultura 32 17 -15 -88%

Indústria 1.876 2.224 348 16%

Construcció 239 345 106 31%

Serveis 9.979 11.944 1.965 16%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

Absoluta Relativa

Agricultura 84 43 -41 -95%

Indústria 7.650 7.931 281 4%

Construcció 580 978 398 41%

Serveis 23.808 37.073 13.265 36%

Variació 2019 - 2020
2019 2020
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De 25 a 29 anys 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Gràfic 9. Concentració de més atur i contractació per edat i secció econòmica. Anys 2019 i 2020 
 

Menors de 20 anys 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

De 20 a 24 anys 

Absoluta Relativa

Agricultura 74 62 -12 -19%

Indústria 6.535 7.591 1.056 14%

Construcció 636 1.205 569 47%

Serveis 15.351 26.644 11.293 42%

2019 2020
Variació 2019 - 2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

De 25 a 29 anys 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

 

1.2 Violència de gènere 
 

1. Dades del Poder Judicial  
 

Durant l'any 2020 el nombre de dones que van ser víctimes de violència de gènere al Vallès Oriental va ser de 1.011, 

produint-se una variació interanual negativa de 169 punts. D’aquest nombre total, 639 són dones amb nacionalitat 

espanyola i 372 són dones d’origen estranger. 
 

Encara que hagin disminuït les dades de violència de gènere durant l’any 2020, no significa que aquest problema 

social estigui desapareixent. El descens que s’ha produït, segons les dades del Poder Judicial, ha succeït per igual a 

tot l’Estat.  
 

El confinament i la impossibilitat de desplaçar-se sense justificació, com a mesures establertes arran de l’estat 

d’alarma, va comportar que les persones en situació de violència de gènere haguessin de conviure amb les persones 

maltractadores, dificultant així la presentació de denúncies, l’adopció de mesures per salvaguardar a les víctimes 

per part dels poders públics i la celebració de judicis. Aquest fet ha estat molt remarcat pels agents social i les 

administracions públiques. 
 

De cara a les denúncies interposades, es pot observar un increment el 2020 de les denúncies presentades 

directament per víctimes en el jutjat, passant de 0 el 2019 a 24 el 2020. Pel que fa als atestats policials amb denúncia 

de la víctima (els que tenen més pes entre les diferents tipologies de denúncies) han disminuït interanualment en 

174 punts, arribant a les 708 el 2020. Els serveis d’assistència a la víctima, no han presentat cap denúncia l’any 

2020. 
 

 

Taula 12. Dones víctimes de violència de gènere. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Poder Judicial  

 

2019 2020 Variació

780 639 -141

400 372 -28

1.180 1.011 -169Total

Dones espanyoles víctimes de violència

Dones estrangeres víctimes de violència
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Taula 13. Denúncies rebudes i pes d’aquestes. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Poder Judicial  

 

 

Els delictes comesos amb relació a la violència de gènere també han disminuït l’any 2020. El 2019 es van cometre 

un total de 1.533 delictes denunciats i el 2020 aquesta xifra disminueix fina els 1.271 punts. En quasi tota la tipologia 

de delictes denunciats s'han produït disminucions, exceptuant les lesions i maltractaments recollides a l'article 153 

del Codi Penal (on s’ha produït un augment interanual de 122 punts), els delictes de trencament de mesures 

imposades (amb un increment interanual de 77 punts) i els delictes contra l’honor (amb un increment de 16 punts). 
 

No es van produir delictes relacionats amb l’avortament o lesions al fetus durant els anys 2019 i 2020. 
 

 

Taula 14. Delictes ingressats. Anys 2019 i 2020123 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Poder Judicial  

 

 

Amb relació a les ordres de protecció i les mesures sol·licitades per la víctima, el 2020 s’han produït 192 sol·licituds, 

65 menys de les que es van sol·licitar l’any 2019. Les dones que han sol·licitat aquestes mesures són majors d’edat 

i predominen les que tenen nacionalitat espanyola. Les dones menors d’edat no han sol·licitat cap ordre o mesures 

de protecció durant el 2020. També destaca la xifra del nombre de menors tutelats víctimes de violència de gènere. 

El 2019 es van tutelar 184 menors disminuint aquesta xifra a 0 l’any 2020. 
 

Per contra, el nombre de denunciats ha incrementat. Les denuncies interposades a homes amb nacionalitat 

espanyola han incrementat a 116 el 2020, una variació interanual positiva de 76 punts, i les interposades a homes 

amb nacionalitat estrangera, han passat de 0 el 2019 a 76 el 2020.  
 

                                                           
1 Menyscapte psíquic o lesió de menor gravetat, o colpejar o maltractament d’obra a una altra persona sense causar-li lesió  
2 Tracte degradant, menyscabant greument la integritat moral, exercir habitualment violència física o psíquica i injúria o vexació injusta de caràcter lleu 
3 Ús d’armes, instruments, objectes, mitjans, mètodes o formes concretament perilloses per a la vida o salut, física o psíquica, del lesionat, i acarnissament o traïdoria. 

2019 2020 Variació % 2019 % 2020

0 24 24 - 2,4%

0 0 0 - -

Amb denúncia víctima 882 708 -174 72,4% 70,0%

Amb denúncia familiar 8 5 -3 0,7% 0,5%

Per intervenció directa policial 214 210 -4 17,6% 20,8%

97 64 -33 8,0% 6,3%

18 0 -18 1,5% -

1.219 1.011 -208 100% 100%Total

Presentada directament per víctima en el jutjat

Presentada directament per familiars

Atestats policials

Part de lesions rebut directament en el jutjat

Serveis asistència-Tercers en general

2019 2020 Variació

Homicidi 3 1 -2

Avortament 0 0 0

Lesions al fetus 0 0 0

Lesions i Maltractaments (Art. 153 del CP)¹ 413 535 122

Lesions i Maltractaments (Art. 173 del CP)² 316 182 -134

Lesions i Maltractaments (Art. 148 i ss. del CP)³ 108 0 -108

Contra la llibertat 274 219 -55

Contra la llibertat i indemnitat sexual 40 33 -7

Contra la integritat moral 39 19 -20

Contra la Intimitat i el dret a la pròpia Imatge 19 9 -10

Contra l'Honor 12 28 16

Contra drets i deures familiars 26 4 -22

Trencaments de Penes 86 7 -79

Trencaments de Mesures 78 155 77

Altres 119 79 -40

Total 1.533 1.271 -262
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Taula 15. Ordres de protecció i mesures sol·licitades. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Poder Judicial  

 

 

Pel que fa a les mesures judicials de protecció atorgades a la víctima, el 2019 el nombre total de mesures de tipus 

penal va ser de 255, passant el 2020 a 149, una disminució interanual de 106 punts. Aquesta disminució, però, està 

lligada a la disminució de denúncies interposades durant l'any 2020. El mateix ha succeït amb les mesures de tipus 

civil. El 2019 es van atorgar 118 mesures, disminuït aquesta xifra el 2020 fins a 81.  
 

 

Taula 16. Mesures judicials de protecció i seguretat de les víctimes. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Poder Judicial  

 

El 2020 s’han celebrat menys judicis per violència de gènere, disminuint la xifra a 51, 9 judicis menys respecte el 

2019. Entre les persones jutjades, es pot destacar només una persona amb nacionalitat espanyola ha quedat 

absolta. 
 

Taula 17. Persones jutjades. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Poder Judicial 

2019 2020 Variació

Víctima: Dona Espanyola major d'edat 177 129 -48

Víctima: Dona Espanyola menor d'edat 1 0 -1

Víctima: Dona Estrangera major d'edat 79 63 -16

Víctima: Dona Estrangera menor d'edat 0 0 0

Nº total menors tutelats víctimes de violència 184 0 -184

Denunciat: Home-Espanyol 73 116 43

Denunciat: Home-Estranger - 76 #¡VALOR!

Total 257 192 -65

PENAL 2019 2020 Variació

Privativa de llibertat 1 0 -1

Sortida del domicili 1 1 0

Allunyament 124 71 -53

Prohibició de comunicació 122 65 -57

Prohibició tornar lloc delicte 3 3 0

Suspensió tinença, ús armes 1 3 2

Penal. Altres 3 6 3

Total 255 149 -106

CIVIL 2019 2020 Variació

Atribució de l'habitatge 34 24 -10

Permuta ús habitatge familiar 0 0 0

Suspensió règim visites 0 0 0

Suspensió pàtria potestat 0 0 0

Suspensió guarda i custòdia 9 8 -1

Prestació aliments 36 26 -10

Sobre protecció menor 1 0 -1

Civil. Altres 38 23 -15

Total 118 81 -37

2019 2020 Variació

Condemnat espanyol 34 29 -5

Condemnat estranger 10 6 -4

Absolt espanyol 14 15 1

Absolt estranger 2 1 -1

Total 60 51 -9
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2. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus 

fills i filles 
 

Amb relació a les dades dels serveis d’acolliment d’urgències especialitzades recollides per l’àmbit de Polítiques 

Socials i d’Igualtat (PSI) del Consell Comarcal del Vallès es pot observar que l’any 2020 s’ha produït un descens en 

l’acolliment de dones i de fills i filles d’aquestes. El 2019 es van acollir a 29 dones i 36 criatures, disminuït aquestes 

xifres el 2020 a 14 i 13, respectivament.  
 

Els serveis d’acolliment d’urgències no especialitzats, també presenten una disminució en acollida de dones i 

criatures d’aquestes. De 21 dones i 18 criatures acollides l’any 2019 passen acollir-se només 9 i 5, respectivament. 
 

De les atencions especialitzades en situació d’urgència4, l’atenció psicològica ha incrementat interanualment en 26 

punts. En aquest sentit, 48 dones han rebut aquesta atenció l’any 2020. Per contra, l’atenció oferta als fills 

d’aquestes dones, ha disminuït amb una variació interanual negativa de 5 punts, rebent només atenció 4 criatures. 
 

L’atenció social també s’ha incrementat l’any 2020. El 2019 42 dones rebien aquest tipus d’atenció, variant de forma 

positiva interanualment a 51 dones. Pel que fa a l’atenció jurídica, s’ha produït un descens. 23 dones van rebre 

assistència l’any 2020, 2 dones menys que el 2019. 
 

 

Taula 18. Serveis d’acolliment d'urgències especialitzats. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

 

Taula 19. Serveis d’acolliment d’urgències no especialitzats. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 

 

Taula 20. Atencions especialitzades en situació d'urgència. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

 

  

                                                           
4 Atenció en situació d’urgència fora dels horaris habituals 

2019 2020 Variació 

Dones acollides 29 14 -15

Fills i filles acollits 36 13 -23

2019 2020 Variació 

Dones acollides 21 6 -15

Fills i filles acollits 18 5 -13

2019 2020 Variació 

Dones ateses 22 48 26

Fills i filles atesos 9 4 -5

Dones ateses 42 51 9

Fills i filles atesos - - -

Dones ateses 25 23 -2

Fills i filles atesos - - -
Jurídic en situacions d'urgència

Psicològic en situacions d'urgència

Social en situacions d'urgència
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2. Població d’origen estranger 
 

La població d’origen estranger que hi havia al Vallès Oriental el 2019 era de 36.285 persones. L’any 2020, aquesta 

població s’incrementa fins a les 39.088 persones, 2.803 punts més. Aquest increment implica el creixement, en 

valors relatius, d’un 7,17%.  
 

La piràmide demogràfica continua sent una piràmide regressiva i, pel que fa al gruix poblacional se situa entre els 

30 i els 39 anys. 
 

Per sexe, s’observa un increment tant la població masculina com la femenina. El sector masculí ha augmentat 1.566 

punts, produint-se un increment relatiu del 7,46% i el sector femení ha augmentat en 1.237 punts, un increment 

relatiu del 6,84%. L’any 2020, la població masculina és de 21.000 i la femenina de 18.088.  
 

 

Taula 21. Població d’origen estranger al Vallès Oriental. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Taula 22. Població d’origen estranger per sexe. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Gràfic 10. Piràmides de població d’origen estranger del Vallès Oriental, per sexe i edat quinquennal. Anys 2019 i 

2020 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Absoluta Relativa

36.285 39.088 2.803 7,17%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

2019 2020 Absoluta Relativa

19.434 21.000 1.566 7,46%

2019 2020 Absoluta Relativa

16.851 18.088 1.237 6,84%

Variació 2019 -2020

Dones Variació 2019 -2020

Homes
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Les tres nacionalitats amb més representació a la comarca, l’any 2019 i 2020, són les persones  amb nacionalitats 

marroquines (24%), senegaleses (7%) i romaneses (6%). 
 

La nacionalitat que més ha incrementat interanualment és la marroquina amb 553 persones més, seguides de les 

persones d’origen colombià que, tot i que no apareixen en el llistat de 2019, el 2020 han incrementat en 349 punts, 

fet que ha traslladat a Colòmbia a la vuitena posició el 2020. Finalment, la tercera nacionalitat que més ha 

incrementat ha sigut la senegalesa amb una variació interanual positiva de 161 punts. 
 

El 2020, Equador ha desaparegut del llistat de les 10 nacionalitats amb més representació al Vallès Oriental. 
 

 

Taula 23. Llistat de nacionalitats amb més representació al Vallès Oriental, per sexe. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

  

Homes Dones Total

% respecte el total de la

 població d'origen 

estranger

Homes Dones Total

% respecte el total de la

 població d'origen 

estranger

Gàmbia 849 254 1.103 2,82%Equador 528 393 921 2,56%

Pakistan 794 355 1.149 2,94%Pakistan 692 319 1.011 2,79%

Paraguai 448 740 1.188 3,04%Paraguai 368 668 1.036 2,86%

Colòmbia 577 686 1.263 3,23%Gàmbia 817 267 1.084 2,99%

Itàlia 811 564 1.375 3,52%Itàlia 744 519 1.263 3,48%

Bolívia 722 820 1.542 3,94%Xina 798 775 1.573 4,34%

Xina 818 819 1.637 4,19%Bolívia 730 878 1.608 4,43%

Romania 1.221 1.256 2.477 6,34%Romania 1.207 1.257 2.464 6,79%

Senegal 2.078 719 2.797 7,16%Senegal 1.941 695 2.636 7,26%

24,31%

Any 2019 Any 2020

Marroc 4.955 3.993 8.948 24,66% Marroc 5.281 4.220 9.501



 

23 
 

3. Pensions i prestacions 
 

1. Pensions no contributives a la Seguretat Social 
 

Les pensions no contributives5 a la Seguretat Social han incrementat el 2020. Les pensions per invalidesa que es van 

concedir el 2019 van ser de 982, incrementant aquesta xifra el 2020 fins a les 1.305 pensions, (323 punts més). 

Aquest increment ha suposat un augment interanual del 25%.  

 

Les pensions per jubilació han passat de 953 el 2019, a les 1.326 a l’any 2020, incrementant la xifra en 373 punts 

més (un increment del 28%). En total, el 2020 s’han arribat a concedir 2.631, 696 més que el 2019. 

 

Per sexe, la població masculina ha percebut 789 prestacions, un increment d’un 1% respecte al 2019. D’aquestes 

prestacions, 429 corresponen a invalidesa i 360 a jubilació. La població femenina ha percebut el 2020 1.922 

prestacions, incrementant la xifra en un 44% respecte al 2019. Les presentacions d’invalidesa han passat de les 546 

a les 956 (410 punts més) i les prestacions per jubilació han passat de les 524 el 2019 a les 966 el 2020 (442 punts 

més). 
 

 

Taula 24. Pensions no contributives a la Seguretat Social al Vallès Oriental. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Taula 25. Pensions no contributives a la Seguretat Social per sexe. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

 
 

  

                                                           
5 Prestacions econòmiques que es reconeixen als ciutadans que no tinguin recursos suficients per a subsistir, encara que no hagin cotitzat mai o el temps suficient per a aconseguir 
prestacions de nivell contributiu. 

Absoluta Relativa

Invalidesa 982 1.305 323 25%

Jubilació 953 1.326 373 28%

Total 1.935 2.631 696 26%

2020
Variació 2019 - 2020

2019

Absoluta Relativa

Invalidesa 436 429 -7 -2%

Jubilació 349 360 11 3%

Total 785 789 4 1%

Absoluta Relativa

Invalidesa 546 956 410 43%

Jubilació 524 966 442 46%

Total 1.070 1.922 852 44%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

2019 2020
Variació 2019 - 2020

Homes

Dones
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2. Prestacions per desocupació 
 

Les prestacions per desocupació6 (Prestació contributiva7, Prestació assistencial8, Renda activa d'inserció9 i 
Programa d'Activació per a l'Ocupació10) han experimentat un augment significatiu en el 2020. Tot i que durant tots 
els mesos del 2020 s’ha incrementat aquesta demanda, al mes d’abril comença a disparar-se. Les persones que van 
percebre prestacions per desocupació durant el mes de març de 2020 van ser 14.791, 1.728 persones més que el 
mateix mes del 2019. L’abril de 2020 aquesta tendència de pujada es dispara arribant a les 34.503 persones, 
incrementant interanualment en la xifra de 21.463 punts. 
  

La xifra més elevada de persones que perceben prestacions per desocupació el 2020 està situada al mes de maig, 

on el total de persones és de 40.501, sent aquesta xifra el 2019 de 12.881.  

 

Els mesos d’abril, maig i juny de 2020 presenten l’increment interanual, en termes relatius, més alt de tot l’any, 

sent aquests, respectivament, del 62%, 68% i 58%.  
 

 

Taula 26. Total de beneficiaris de prestacions per Gràfic 11. Evolució dels beneficiaris de prestacions per  

Desocupació. Anys 2019 i 2020 desocupació. Anys 2019 i 2020 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat  

                                                           
6 Ajut econòmic de caràcter temporal que protegeix als ciutadans desocupats involuntàriament o que vegin reduïda, almenys en una tercera part, la seva jornada laboral. 
7 Ajut econòmic per a persones que hagin perdut la feina involuntàriament i hagin cotitzat a la Seguretat Social al llarg d'un període de més de 360 dies. 
8 Ajut econòmic que es pot percebre per diferents motius: haver esgotat la prestació contributiva no haver cobert el període mínim de cotització per accedir a la  
  prestació contributiva ésser emigrant retornat haver estat expresidiari etc. 
9Ajuda econòmica destinada a col·lectius amb ingressos inferiors al 75 del Salari Mínim Interprofessional, amb especial dificultat per trobar feina i en situació de 
necessitat econòmica. 
10 Programa regulat en el Reial Decret-llei 16/2014, específic i extraordinari de caràcter temporal, dirigit a persones en situació d'atur de  llarga durada. 

Absoluta Relativa

Gener 13.180 14.256 1.076 8%

Febrer 13.099 14.263 1.164 8%

Març 13.063 14.791 1.728 12%

Abril 13.040 34.503 21.463 62%

Maig 12.881 40.501 27.620 68%

Juny 12.885 30.434 17.549 58%

Juliol 14.168 22.421 8.253 37%

Agost 14.883 20.973 6.090 29%

Setembre 13.510 17.274 3.764 22%

Octubre 13.831 18.538 4.707 25%

Novembre 13.985 14.514 529 4%

Desembre 13.956 14.038 82 1%

Total de beneficiaris

2019 2020
Variació 2019 - 2020
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Taules 27. Prestacions per desocupació. Anys 2019 i 2020 
 

Total de prestació per desocupació rebudes 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 
Percentatge de persones perceptores 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Gràfic 12. Evolució del nivell contributiu. Anys 2019 i         Gràfic 13. Evolució del nivell assistencial (Subsidi). Anys 

2020                                                                                              2019 i 2020  

     

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat                                                 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

2019 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Atur registrat 22.013 21.736 21.743 21.535 21.079 20.493 20.694 21.549 21.611 21.813 21.613 21.677

Prestacions per desocupació 13.180 13.099 13.063 13.040 12.881 12.885 14.168 14.883 13.510 13.831 13.985 13.956

Nivell contributiu 7.111 7.015 6.819 6.770 6.571 6.697 7.949 8.740 7.223 7.431 7.574 7.613

Nivell Assistencial (subsidi) 5.262 5.291 5.486 5.546 5.574 5.470 5.501 5.469 5.620 5.757 5.760 5.713

Renda activa d'inserció 805 792 757 723 735 718 718 674 667 643 651 630

Programa d'activació per a l'ocupació 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2020 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Atur registrat 21.757 21.777 22.813 25.545 26.771 26.695 25.800 26.531 25.779 25.735 25.565 26.537

Prestacions per desocupació 14.256 14.263 14.791 34.503 40.501 30.434 22.421 20.973 17.274 18.538 14.514 14.038

Nivell contributiu 7.771 7.729 8.162 27.566 33.281 23.541 15.794 14.697 11.350 12.646 8.263 7.328

Nivell Assistencial (subsidi) 5.884 5.917 6.043 6.392 6.674 6.392 6.127 5.807 5.512 5.487 5.794 6.243

Renda activa d'inserció 601 617 586 545 546 501 500 469 412 405 457 467

Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Taxa de cobertura 59,87% 60,26% 60,08% 60,55% 61,11% 62,88% 68,46% 69,07% 62,51% 63,41% 64,71% 64,38%

Nivell contributiu 32,30% 32,27% 31,36% 31,44% 31,17% 32,68% 38,41% 40,56% 33,42% 34,07% 35,04% 35,12%

Nivell Assistencial (subsidi) 23,90% 24,34% 25,23% 25,75% 26,44% 26,69% 26,58% 25,38% 26,01% 26,39% 26,65% 26,36%

Renda activa d'inserció 3,66% 3,64% 3,48% 3,36% 3,49% 3,50% 3,47% 3,13% 3,09% 2,95% 3,01% 2,91%

Programa d'activació per a l'ocupació 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2020 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Taxa de cobertura 65,52% 65,50% 64,84% 135,07% 151,29% 114,01% 86,90% 79,05% 67,01% 72,03% 56,77% 52,90%

Nivell contributiu 35,72% 35,49% 35,78% 107,91% 124,32% 88,19% 61,22% 55,40% 44,03% 49,14% 32,32% 27,61%

Nivell Assistencial (subsidi) 27,04% 27,17% 26,49% 25,02% 24,93% 23,94% 23,75% 21,89% 21,38% 21,32% 22,66% 23,53%

Renda activa d'inserció 2,76% 2,83% 2,57% 2,13% 2,04% 1,88% 1,94% 1,77% 1,60% 1,57% 1,79% 1,76%

Programa d'activació per a l'ocupació 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Gràfic 14. Evolució de la Renda activa d’inserció.                Gràfic 15. Evolució del programa d’activació per a                     

Anys 2019 i 2020                                                                        l’ocupació. Anys 2019 i 2020 

    

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat                                                          Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Gràfic 16. Evolució de les prestacions per desocupació per mesos. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Gràfic 17. Proporció de les prestacions per desocupació per mesos. Anys 2019 i 2020 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

 

3. Renda Garantida de Ciutadania 
 

La Renda Garantida de Ciutadania11 ha incrementat durant l'any 2020. El nombre mitjà de prestacions concebudes 

va ser l'any 2019 de 1.431, variant de forma positiva el 2020 a 1.696, un increment relatiu del 16%. L’any 2020 la 

mitjana de persones que han sigut beneficiàries de la Renda Garantida ha estat de 4.139 persones, un increment 

del 12% més que l'any 2019. 
 

La quantitat d'euros també ha incrementat durant l'any 2020. Si el 2019 es van destinar 12.656.795 €, l'any 2020 

s’han destinat 15.669.142 €, un increment interanual del 19%. 
 

                                                           
11 Prestació social a través de la qual es garanteixen els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, amb la finalitat de promoure 

la pròpia autonomia i la participació activa a la societat. L’objectiu es garantir que tots els ciutadans puguin fer-se càrrec de les despeses essencials. És un dret subjectiu i consta de 

dues prestacions econòmiques: Una prestació garantida, no condicionada, subjecte als requisits que estableix la llei i una prestació complementaria d'activació i inserció, lligada al 

compromís d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.  
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En l’exercici de l’any 2020, en total hi han hagut 4.830 persones destinatàries de la renda garantida, un 25% més 

de beneficiaris que l’any 2019. D’aquest total, 2.013 són persones titulars i 2.817 són persones beneficiàries. En 

total, el desembre de 2020 s’han executat 1.624.068 €, 587.217 € més que l’any anterior.  
 

La mitjana de la prestació econòmica i dels complements de la renda garantida, per unitat familiar va suposar, el 

2020, 806,79€, una variació interanual positiva de 105,27 €. Aquesta mitjana per destinatari va ser de 284,85 € el 

2019, incrementant la xifra en el 2020 a 336,25 €. 
 

 

Taula 28. Renda Garantida de Ciutadania. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

Taula 29. Renda garantida de ciutadania i complements de prestacions i pensions estatals, a 31 de desembre. Anys 

2019 i 202012 13 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

Gràfic 18. Evolució de la renda garantida i dels complements de prestacions i pensions estatals. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

                                                           
12 No inclou els titulars ni l'import executat dels complements per a persones no activables. 
13 Les persones destinatàries engloben les persones titulars i les beneficiàries. 

Absoluta Relativa

Nombre mitjà de 

prestacions
1.431 1.696 265 16%

Mitjana de persones 

beneficiàries
3.646 4.139 493 12%

Import anual 12.656.795 € 15.669.142 € 3.012.347 € 19%

2019 2020
Variació 2019 - 2020

Absoluta Relativa

1.036.851 € 1.624.068 € 587.217 € 36%

Titulars 1.478 2.013 535 27%

Beneficiàries 2.162 2.817 655 23%

Destinatàries¹³ 3.640 4.830 1.190 25%

Per unitat 

familiar
701,52 € 806,79 € 105,27 € 13%

Per destinatari 284,85 € 336,25 € 51,40 € 15%

Variació 2019 - 2020

Total executat nòmina desembre

Persones

Prestació econòmica 

(eur) i 

complements RGC 

mitjana

2019 2020
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4. Renda familiar bruta 
 

De cara a la Renda familiar bruta14 l’any 2020 s’ha produït un descens del 12% en comparació amb l’any 2019. El 

2019 les famílies comptaven amb 6.630.821 €, xifra que el 2020 ha decaigut fins als 5.907.814 €, un descens de 

723.007 €. 
 

 

Taula 30. Renda Bruta Familiar Disponible. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

  

                                                           
14 Mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. 

Absoluta Relativa

Vallès 

Oriental
6.630.821 € 5.907.814 € -723.007 € -12%

2019 2020

Variació 2019 - 2020
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4. Serveis Socials 
 

1. Serveis Socials Bàsics 
 

1.1 Persones usuàries dels Serveis socials bàsics 
 

Les dades recollides per l’àmbit de PSI del Consell Comarcal mostren que durant l’any 2020, el nombre total de 
persones usuàries dels Serveis socials15 han sigut de 53.170, 8.529 persones de més que l’any 2019. D’aquest 
nombre total, 23.345 han sigut homes i 29.825 han sigut dones. Aquest increment de persones ateses, ha suposat 
un augment del 16% de l’atenció.  
 
 

Taula 31. Nombre total de persones usuàries dels Serveis socials bàsics. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

 

1.2 Equips bàsics d’atenció social (EBAS) 
 

L’any 2020, el nombre total de persones usuàries dels EBAS16 (persones usuàries i no intervencions) ha sigut de 
32.579. En comparació de l’any 2019, s’ha produït un increment de 4.098 persones usuàries, un 13% que l’any 
anterior. D’aquestes persones usuàries, 14.116 han sigut part de la població masculina i 18.463, són població 
femenina. 
 

De cara el nombre d’expedients familiars i/o convencionals17 l’any 2020 es comptabilitzaven el total de 25.476, 
incrementant el nombre d’expedients en 2.407 punts més que l’any anterior. En canvi, durant l’any 2020, el nombre 
d’expedients familiars i/o convencionals nous18 ha disminuït en 427 punts, arribant a comptabilitzar-se 4.112 
expedients.  
 
 

Taula 32. Nombre de persones usuàries dels EBAS (persones usuàries i no intervencions). Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
 
 

 

                                                           
15 Persones a les quals se’ls ha assignat un diagnòstic social i/o per a les quals s’han prescrit intervencions de tractament social o prestacions de serveis socials, hagin estat atesos o 
no per un Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS). 
16 Persones a les quals un/a professional d'un EBAS(TS i/o ES) les ha assignat un diagnòstic social i/o per a les quals s'han prescrit intervencions de tractament social o prestacions de 
serveis socials, incloent intervencions de caràcter preventiu i les diferents metodologies de treball. 
17 Recompte del nombre d'expedients familiars i/o convivencials que han estat en algun moment oberts i que a algun dels seus membres se li hagi assignat un diagnòstic social i/o 
se li hagin prescrit intervencions de tractament social o prestacions de serveis socials, incloent intervencions de caràcter preventiu i les diferents metodologies de treball. En 
aquest apartat s'han de comptar tant els expedients nous com els expedients oberts en altres exercicis quan algun dels seus membres continuï rebent durant el període de 
referència alguna prestació o servei. 
18 Recompte del nombre d'expedients familiars i/o convivencials que s'han obert durant el període de referència i que a algun dels seus membres se li hagi assignat un diagnòstic 
social i/o se li hagin prescrit intervencions de tractament social o prestacions de serveis socials, incloent intervencions de caràcter preventiu i les diferents metodologies de treball. 

2019 2020 Variació 

Homes 19.593 23.345 3.752

Dones 25.048 29.825 4.777

Total 44.641 53.170 8.529

2019 2020 Variació 

Homes 12.051 14.116 2.065

Dones 16.430 18.463 2.033

Total 28.481 32.579 4.098
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Taula 33. Nombre d’expedients familiars i/o convivencials i nombre d’expedients familiars i/o convivencials nous. 

Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

 

Taula 34. Nombre de persones usuàries pels EBAS desglossades per sectors d’intervenció19. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

                                                           
19 No es comptabilitzen les persones sinó els motius d’intervenció. 

2019 2020 Variació 

Nombre d’expedients familiars 

i/o convivencials
23.069 14.116 -8.953

Nombre d’expedients familiars 

i/o convivencials nous
4.539 4.112 -427

H D T H D T H D T H D T H D T H D

Família 6.023 11.439 17.462 3 8 11 757 1.338 2.095 60 105 165 1.039 2.010 3.049 7.882 14.900

Infància 5.347 5.446 10.793 2 1 3 152 129 281 1 0 1 2.799 2.421 5.220 8.301 7.997

Joventut 1.307 1.238 2.545 0 0 0 24 24 48 1 1 2 153 117 270 1.485 1.380

Dona 142 2.930 3.072 0 7 7 7 162 169 2 13 15 15 379 394 166 3.491

Gent gran 4.781 8.488 13.269 437 977 1.414 479 986 1.465 33 49 82 516 777 1.293 6.246 11.277

Persones amb discapacitat 1.834 1.733 3.567 20 17 37 100 99 199 10 4 14 155 159 314 2.119 2.012

Reclusos/ Exreclusos 40 13 53 0 0 0 1 1 2 0 0 0 5 0 5 46 14

Minories ètniques 35 53 88 0 0 0 3 5 8 0 0 0 30 11 41 68 69

Persones sense llar/ 

transeünts
114 91 205 0 0 0 4 2 6 2 2 4 16 4 20 136 99

Persones amb 

drogodependència
198 104 302 0 0 0 13 3 16 1 1 2 15 4 19 227 112

Persones amb malalties 

mentals
452 459 911 3 5 8 22 18 40 0 0 0 34 34 68 511 516

Malalts terminals 44 28 72 0 0 0 1 3 4 0 0 0 4 3 7 49 34

Immigrants 845 697 1.542 1 1 2 73 39 112 0 0 0 131 99 230 1.050 836

Altres grups en situació de 

necessitat
1.757 1.755 3.512 45 87 132 457 711 1.168 10 18 28 857 937 1.794 3.126 3.508

Totals 22.919 34.474 57.393 511 1.103 1.614 2.093 3.520 5.613 120 193 313 5.769 6.955 12.724 31.412 46.245

2019
TotalsInformació orientació Atenció a domicili Suport convivencials Allotjament alternatiu Prevenció insercció

H D T H D T H D T H D T H D T H D

Família 7.956 14.613 22.569 6 15 21 663 1.134 1.797 9 8 17 1.449 2.806 4.255 10.083 18.576

Infància 7.673 8.487 16.160 4 3 7 232 203 435 0 0 0 4.003 3.971 7.974 11.912 12.664

Joventut 1.473 1.418 2.891 0 0 0 42 48 90 2 0 2 164 137 301 1.681 1.603

Dona 177 3.115 3.292 0 1 1 6 157 163 2 11 13 15 386 401 200 3.670

Gent gran 6.186 10.928 17.114 445 845 1.290 473 949 1.422 13 22 35 1.238 1.529 2.767 8.355 14.273

Persones amb discapacitat 1.632 1.428 3.060 18 21 39 120 71 191 7 5 12 148 163 311 1.925 1.688

Reclusos/ Exreclusos 48 20 68 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 54 20

Minories ètniques 41 58 99 0 0 0 7 3 10 1 0 1 4 6 10 53 67

Persones sense llar/ 

transeünts
141 39 180 0 0 0 7 2 9 3 0 3 22 6 28 173 47

Persones amb 

drogodependència
204 107 311 0 1 1 6 4 10 3 0 3 23 14 37 236 126

Persones amb malalties 

mentals
492 529 1.021 2 6 8 22 23 45 0 1 1 37 32 69 553 591

Malalts terminals 38 37 75 1 3 4 3 3 6 0 0 0 4 1 5 46 44

Immigrants 959 826 1.785 1 0 1 96 54 150 0 0 0 190 123 313 1.246 1.003

Altres grups en situació de 

necessitat
10.046 3.919 13.965 74 217 291 476 514 990 6 9 15 685 767 1.452 11.287 5.426

Totals 37.066 45.524 82.590 551 1.112 1.663 2.155 3.165 5.320 46 56 102 7.986 9.941 17.927 47.804 59.798

2020
Informació orientació Atenció a domicili Suport convivencials Allotjament alternatiu Prevenció insercció Totals
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2. Serveis d’atenció a domicili 
 

2.1 Servei d’atenció al domicili (SAD) 
 

L’any 2020 van fer ús del SAD 1.818 persones, 81 persones menys en comparació amb l’any 2019. Aquesta 

disminució, en termes relatius, representa el 4%. Per sexe, s’ha produït una disminució entre els usuaris masculins 

on la davallada ha sigut de 104, arribant el 2020 a utilitzar el servei el 531 homes. Per part de les usuàries femenines, 

s’ha incrementat l’ús del servei amb 23 persones, arribant el 2020 a la xifra de 1.287. També, l’any 2020, ha 

disminuït el nombre de sol·licituds de persones que estan en llista d’espera. 
 

 

Taula 35. Nombre total de persones usuàries del SAD i sol·licituds en llista d’espera. Anys 2019 i 202020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

 

La distribució de les persones usuàries per tipologia d’atenció mostren a les dades de SAD social que, per una banda, 

el nombre d’intervencions realitzades al llarg del 2020 ha disminuït en 190 punts en comparació del total del 2019, 

arribant a les 1.267 persones el 2020. Això significa que les intervencions han disminuït en un 15%. Desagregades 

les dades, es pot observar que han variat amb un lleuger augment les intervencions per risc en menors de 0 a 17 

anys entre la població femenina (2 punts), i les intervencions amb majors d’edat de 18 a 64 anys entre la població 

masculina. Per una altra banda, les unitats familiars ateses, han augmentat en el 2020. Interanualment, han crescut 

les intervencions en 134 punts, arribant a rebre atenció 1.464 unitats familiars, un 9% més que l’any 2019. 
 

Els serveis de dependència, també han incrementat al llarg del 2020. El 2019 es contemplaven 690 intervencions 

variant positivament aquesta xifra el 2020 a 726, un increment del 5%. Les intervencions amb persones de 85 anys 

o més, ha sigut l’únic grup que ha experimentat un increment en els dos sexes, sent la població femenina la que ha 

experimentat un creixement més gran.  
 

 

                                                           
20 Es compatibilitzaran totes les persones que han rebut, com a mínim un cop al llarg de l'any en estudi, el servei d'ajuda a domicili. Nombre d'usuaris únics (sense repeticions) del 
SAD.  

2019 2020 Variació 

Homes 635 531 -104

Dones 1.264 1.287 23

Total 1.899 1.818 -81

Homes 13 7 -6

Dones 40 36 -4

Total 53 43 -10

Nombre total de persones usuàries SAD (social 

i dependència) sense repeticions

Sol·licituds de persones no ateses (Persones 

que tot i complir el perfil estan en llista 

d'espera)
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Taula 36. Tipologia i nombre d'usuaris/àries d'atenció al domicili. Anys 2019 i 202021 22 23 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

2.2 Servei de tecnologia de suport i cura - Teleassistència 
 

L’atenció per teleassistència, tant a les persones usuàries com a les llars, ha incrementat el 2020. Entre les persones 

usuàries, el grup que més ha augmentat són les de 85 anys o més, incrementant les dones un 2,9% i els homes un 

2,3%. Les segueixen les persones usuàries de 18 a 64 anys, però, en aquest cas només ha augmentat l’assistència a 

la població femenina en un 36,1% més. L’assistència total de persones de 65 a 84 anys han disminuït en un 0,7% 

tot i que l’atenció a les dones sí que ha augmentat.  

 

El nombre de llars ateses ha incrementat en un 9%, arribant el 2020 a 5.192, 493 punts més que l’any 2019. 
 

Taula 37. Persones per edat i sexe i llars ateses. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de PSI del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

                                                           
21 Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili: es comptabilitzaran totes les persones que han rebut, com a mínim un cop al llarg de l'any en estudi, el servei d'ajuda a domicili. 
22 Es comptabilitzaran totes les famílies i/o unitats de convivència (independentment del nombre de persones individuals ateses) que han rebut, com a mínim un cop al llarg de 
l'any en estudi, el servei d'ajuda a domicili per una situació de vulnerabilitat i/o risc social. 
23 Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili: es comptabilitzaran totes les persones que han rebut, com a mínim un cop al llarg de l'any en estudi, el servei d'ajuda a domicili. 

2019 2020 Variació

Homes 19 16 -3

Dones 4 6 2

Homes 79 87 8

Dones 281 180 -101

Homes 164 138 -26

Dones 501 465 -36

Homes 100 90 -10

Dones 309 285 -24

Homes 362 331 -31

Dones 1.095 936 -159

Total 1.457 1.267 -190

2019 2020 Variació

1.330 1.464 134

2019 2020 Variació

Homes 25 17 -8

Dones 1 3 2

Homes 42 36 -6

Dones 61 54 -7

Homes 94 108 14

Dones 174 170 -4

Homes 85 86 1

Dones 208 252 44

Homes 246 247 1

Dones 444 479 35

Total 690 726 36

Intervenció per risc en menors de 0 a 

17 anys

Intervenció per risc en menors de 0 a 

17 anys

Intervenció per risc en menors de 0 a 

17 anys

Intervenció per risc en menors de 0 a 

17 anys

Total

SAD Dependencia²³

Intervenció per risc en menors de 0 a 

17 anys

Intervenció per risc en menors de 0 a 

17 anys

Total

Persones usuàries²¹

Intervenció per risc en menors de 0 a 

17 anys

SAD Social

Intervenció per risc en menors de 0 a 

17 anys

Nombre d'unitats familars ateses²²

2019 2020 Variació

Homes 1 1 0

Dones 0 0 -

Total 1 1 0

Homes 56 42 -14

Dones 69 108 39

Total 125 150 25

Homes 1.054 1.026 -28

Dones 1.762 1.770 8

Total 2.816 2.796 -20

Homes 1.052 1.077 25

Dones 1.777 1.830 53

Total 2.829 2.907 78

4.699 5.192 493Nombre de llars ateses

De 0 a 17 anys

85 o més anys

De 65 a 84 anys

De 18 a 64 anys
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3. Entrevistes amb els agents de la comarca 
 

1. Entrevista a l’Espai Situa’t i l’associació Daruma 
 

Entrevista a: 

 

· Cristina Domínguez: Responsable de l'Espai Situa’t del Vallès Oriental i Maresme i tècnica del  projecte Activa’t  

per la Salut Mental al territori. 

 

· Isabel Alcalde Sastre: Secretaria de l'associació Daruma, Associació de Famílies per a la Salut Mental i coordinadora 

de la Taula de Salut Mental de Granollers. 

 

Quina activitat heu fet abans i després de la pandèmia? Hi ha hagut algun canvi específic? 

 

Cristina: A l'Espai Situa’t s'atén a tota la ciutadania, amb diagnòstic o sense, i de qualsevol edat. Una de les 

característiques del servei és que és molt accessible. Abans de la pandèmia ja es feia intervenció telemàtica 

conjuntament amb la presencial. Es feien intervencions a través d'email, videotrucades i WhatsApp. Això ha facilitat 

l'adaptació de la situació de la pandèmia i no s'ha notat cap canvi en la modalitat. 

 

Els canvis han sigut a nivell de perfils de persones ateses. Normalment, les persones que assistien ja tenien alguna 

problemàtica de salut mental i consultaven l'Espai Situa’t per agreujament de simptomatologia, però durant la 

pandèmia han arribat perfils molt diversos i de gent amb molta incertesa perquè era el primer contacte que feien 

en el món de la salut mental. Molts casos de dol per pèrdua de familiar o pèrdua de feina, sanitaris de baixa per 

contagi de COVID o ansietat i depressió, i molta gent amb simptomatologia ansiosa i depressiva i idees suïcides. 

 

Isabel: El canvi més important de la tasca amb familiars ha sigut que estaven acostumats a fer grup d'ajuda mútua 

i famílies de forma presencial, no importava el nombre de persones si el grup es podia gestionar bé. I a partir d'aquí, 

es va tallar en sec i van començar a fer converses de WhatsApp, reduint molt el grup. L'associació també té la 

dificultat que els socis tenen una edat força avançada, sense gaire coneixement sobre la tecnologia o sense mòbil  

intel·ligent, per tant va suportar l’aturada bàsicament d'activitats presencials. 

 

De la mateixa manera que la tasca que fa l'entitat de sensibilització i, d'alguna manera, de renúncia a 

l'estigmatització de salut mental, mitjançant presentacions de llibres, conferències, entre altres, va quedar aturada. 

A la que s'ha permès, s'han reprès els grups presencials. La diferencia més gran que hi ha ara és que hi ha més 

derivacions que fa que les persones s'interessin més pels grups terapèutics i la tasca de l'associació i com es poden 

afegir a aquests grups de família que bàsicament intenten donar suport i tinguin coneixement de com gestionar 

aquesta situació. 

 

Ha augmentat el número de demanda? Han arribat més persones? 

 

I: Sí, hi ha hagut un augment significatiu de famílies que s’adrecen. També és veritat que  els que arriben, arriben 

informats pel servei de l’Espai Situa’t o informació que donen des de psiquiatria quan són menors, però sí que han 

arribat més persones que tenen interès a conèixer l’associació. Normalment, les famílies que debuten no solen 

buscar l’ajuda de primer, l’acaben buscant més endavant. 

 

Els perfils de persones que han arribat són per pèrdua de treball, per no arribar a fi de mes pels ingressos, per 

problemàtiques que no són permanents com una esquizofrènia o una bipolaritat, però que també són importants. 

I que si la situació millora, també millorarà la situació mental. 
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C: A l’Espai Situa’t, és veritat que sobretot, al mes d’abril de 2020 hi va haver una baixada, moment que la gent no 

sabia si trucar o no al servei. L’any 2020 va tancar amb una baixada de casos, però els casos eren més greus i es feia 

un seguiment més llarg que no altres casos d’anys anteriors amb seguiments més curts. En el 2021 hi va haver una 

explosió de casos, sobretot des de setmana santa, tenint el mateix nombre de casos en un mes que en els tres 

primers mesos de 2020. 

 

Quines situacions s’han viscut durant la pandèmia? Destacaríeu alguna en concret? 

 

I: Per a la taula de salut i l'associació, el cop més fort va ser el tancament de la planta de psiquiatria. És el fet més 

destacat. Durant dues vegades, a l'inici de la pandèmia i el novembre de 2020, es va tancar la planta que hi ha a 

Granollers, amb la qual cosa ja s'havia de reduir els llits, de les habitacions dobles es van passar a llits individuals i 

en el moment en què es necessitava més espai van enviar als pacients a Sant Boi. Va ser un trastorn greu per a la  

família, però sobretot per al mateix malalt.  

 

Les urgències sí que estaven 24 hores, però si una persona malalta anava allà i els sanitaris pensaven que podia 

aguantar, l'enviaven a casa, ja que no disposaven de recursos per a fer un ingrés. El CSMA (Centre de Salut Mental 

d'Adults) també va reduir les visites presencials. Totes les persones que ja patien trastorns mentals d'entrada, van 

veure restringida la presencialitat i segons quins trastorns no es poden arreglar amb trucades telefòniques. 

 

C: Vulneració de drets humans amb persones que ja patien trastorns. Cada cop arriben més casos on les persones 

mostren la seva insatisfacció en actuacions, tant a nivell sanitari com en cossos de seguretat. No se sap si és que 

s’estan donant amb més freqüència o és que la gent està més sensibilitzada o més disposada a denunciar. Arriben 

conductes que fan alguns professionals sanitaris amb relació als ingressos involuntaris o actuacions policials contra 

alguna persona que té alguna problemàtica de salut mental pel carrer i no saben quins passos seguir per poder 

explicar una mica la situació que han viscut i denunciar formalment o no, però també perquè no es tornin a produir.  

Un aspecte positiu és que ha millorat, durant el final de 2020 i aquest 2021, la coordinació entre els diferents serveis 

i entitats relacionades amb la salut mental. El fet de fer reunions online fa que la gent s’assisteixi i s’apropi. Fins i 

tot ajuntaments i personal sanitari demanen col·laboracions i envien derivació d’adults i jovent.  

 

A més, l’Espai Situa’t té l’històric des de 2015 fins a 2020. Normalment les derivacions eren 8% i només contant les 

de 2020 el percentatge era quasi d’un 15% de cara a derivacions de sanitaris. 

 

Quina ha sigut la vostra resposta davant dels casos de vulneració de drets humans o dels casos de no ingrés per 

la no disposició de recursos? Com heu actuat? 

 

C: Des de l’Espai Situa’t recollim informació i marquem la categoria de vulneració de drets humans que correspon, 

i es fa una fitxa que s’envia a la Federació Salut Mental Catalunya que fan un recull de totes aquestes actuacions 

que es volen denuncia a nivell de Catalunya. A causa del volum de casos que hi ha al territori català, s’està creant 

un protocol per ajudar a les persones que es troben davant d’aquesta situació, de cara a demostrar la seva 

insatisfacció o demanar a alguna resposta a les seves queixes. 

 

Abans era més informal, només es recollia la informació i es deia on es podien posar les queixes més informalment. 

 

I: A nivell de taula, i com a entitat, s’ha fet una queixa formal pel tancament de la planta de psiquiatria. Es va enviar 

una queixa/ carta al cap salut, a la consellera de salut, al gerent de l’hospital i a l’alcalde de la ciutat, que forma part 

del patronat. Vàrem rebre resposta, la majoria va contestar per carta, però la persona de CatSalut de la regió 

metropolitana nord es va presentar a la reunió i va donar explicacions de per què es va tancar la planta i es va 

comprometre a què no tornaria a passar. 
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Una altra cosa que s’ha parlat és el tema del fet que els cossos policials no sabien com tractar al carrer a les persones 

que tenen una problemàtica mental. Es va proposar una formació a la guàrdia urbana de Granollers i als mossos, 

però encara no s’ha aconseguit fer. A més, s’han incorporat a la taula els mossos i la guàrdia urbana.  

 

C: Pel tema de la vulneració dels drets i les actuacions amb l’estigma salut mental, la comissió antiestigma en salut 

mental que sorgeix des de la taula, s’ha creat una carta estàndard per quan arriba informació d’una situació 

controvertida, poder redactar una carta de manera més àgil,  una carta on s’explica la situació i la queixa i poder 

fer intervencions més àgils.  

 

I: La Comissió no va deixar de treballar. Es van convertir de comissió antiestigma a comissió COVID-19. Recollia 

l’estat de tots els serveis, horaris i modalitat i quina era la persona referent de contacte, posant-se en contacte amb 

tots els serveis, van publicar un esquema que es tramitava a través de la web l’ajuntament i que tots els serveis 

coneixien la seva existència.  

 

En el cas de la bretxa digital de cara als usuaris, com es tractava la situació de bretxa? 

 

C: Es treballava més telefònicament, amb un acompanyament telefònic. L’Espai Situa’t ha fet un acompanyament 

a ajudar a intentar accedir a la tecnologia de la forma més adequada possible. També s’han dissenyat guies d’accés 

a la tecnologia per ajudar a les persones més grans per a saber com utilitzar la tecnologia. 

 

S’ha fet telefònicament i quan s’ha pogut, s’ha retornat a la presencialitat. Les persones que viuen soles i les que 

no tenen accés a la tecnologia són el sector que més ens preocupa.  

 

Com considereu que la pandèmia ha enfortit la vostra organització o a vosaltres, com treballadors? 

 

C: S’ha guanyat experiència pel que fa a la diversitat de casos. El perfil que arribava era molt determinat i ara s’ha 

diversificat: professionals angoixats, persones amb fills molt joves i el sector infantojuvenil. Aquest sector sempre 

ha tingut mancances, però arran de la COVID, s’han posat les piles per impulsar recursos i mesures per atendre 

millor a aquest sector de la població. La pandèmia ha enfortit a les persones en ser conscient de cap o s’han de 

posar els esforços i ha demostrat que es necessita millorar la coordinació entre els espais. 

 

I: Afegiria també que ens hem hagut d’adaptar a la tecnologia i ho considerem una fortalesa, ja que s’han 

desenvolupat metodologies de treball més àgils. 

 

C: L’autocura és bàsica, però en pandèmia, aquesta consciència ha augmentat, tant a nivell personal com a nivell 

de coordinació. 

 

Hi ha mancança en salut mental, molt d’estigma, ni hi ha preparació ni poden fer front a temes derivats de salut 

mental.  

 

I: No hi ha recursos, a la sanitat pública. Fa temps q sesta dient i repetint i ara s’ha posat en evidència. Ara ha quedat 

patent.  

 

Quina és la perspectiva de futur? 

 

I: Com a associació hem elaborat un pla estratègic format per 6 eixos. A l’eix principal es manté tindre cura de les 

famílies. Un altre eix important és el vincle que com a associació s’ha d’establir amb la societat. Aquest eix està 

molt lligat amb la tasca de la Cristina. Com a associació, cal procurar que tots els serveis no es perdin i intentar 
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millorar-los. Per això treballa l’associació amb la taula. A més, d’intentar coordinar les accions, hem assumit la gestió 

de l’Espai Situa’t, feina que feia la Federació Salut Mental Catalunya, com a part d’un pla pilot on 4 associacions han 

agafat l’espai i han de procurar que no desaparegui. 

 

C: A més de lluitar contra l’estigma hem de procurar que hi hagi una bona atenció sociosanitària a les persones 

afectades, i la seva inserció sociolaboral.  

 

A nivell d’associació, la necessitat detectada és la manca de recursos per a familiars de persones afectades en el 

món infantojuvenil. Volem que hi entrin socis més joves amb fills afectats amb alguna problemàtica. 

 

 

2. Entrevista a Creu Roja 
 

Entrevista a: 

 

· Joan duran: Tècnic d’ocupació i comunicació de l’Assemblea Comarcal de la Creu roja de Granollers. 

 

· Nati Bautista: Coordinadora de l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Granollers. 

 

Com ha viscut Creu Roja la situació de la pandèmia? 

 

Nati: Com qualsevol agent que ha estat en primera línia, d’un dia a un l’altre ens vam posar a unes revolucions molt 

més fortes de les que portàvem. Pensem que és una oportunitat per a tornar un altre cop a l’essència de Creu Roja 

i una oportunitat per actuar i escoltar. Donar resposta el més ràpid possible i obrir els ulls per donar resposta a 

totes les necessitats d’un dia per l’altre. Aquesta actuació es pot aplicar a totes les oficines de Creu Roja. Creu Roja, 

ha viscut la pandèmia i l’emergència de la pandèmia molt intensa i activament. 

 

Joan: Ens hem readaptat, però l’oportunitat ha sigut important perquè ens hem sobreposat tots: l’equip tècnic i el 

voluntariat, que és la base i l’essència, i els socis i les empreses que ens donen suport.  

N: És important saber prioritzar i en alguns casos deixar en segon lloc o alentir coses que fèiem perquè en aquell 

moment la prioritat era un altre, sobretot escoltant i veient les necessitats de la població ha sigut un exercici bastant 

intens de prioritzar i saber quin era el moment i en quin moment s’havia d’estar fent l’actuació. 

 

J: La part sanitària en línia paral·lela amb la part més social. L’emergència s’ha de treballar paral·lelament però 

prioritzant la salut de tots. No es pot deixar de costat la part d’inclusió social, la part de recerca de feina quan tot 

estava paralitzat però no els serveis essencials. 

 

N: A nivell de salut, Creu Roja, s’ha abocat més a un punt preventiu, a donar resposta a nivell d’emergència com 

per exemple repartint mascaretes, donant consells a la població o fent campanyes de sensibilització i d’informació 

amb relació a les mesures, ja que hi havia sectors que ja estaven treballant directament la salut. Paral·lelament a 

les tasques de prevenció i sensibilització, s’ha fet un treball molt gran amb la intervenció social i les necessitats 

vitals.  

 

Ha adaptat Creu Roja la seva activitat? 

 

N: S’ha reafirmat el paper de Creu Roja, però ens ha obligat a readaptar-nos, reajustar-nos i reorganitzar-nos per a 

tenir mesures preventives per organitzar la feina i per a cuidar-nos, tant a la Creu Roja com a tots. La Creu Roja ha 

estat oberta sempre fins i tot durant el confinament, i la situació ens ha obligat a posar-nos les piles i a readaptar-

nos. 
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De cara a la plantilla (tècnics i voluntaris) hi ha hagut canvis (reducció de plantilla, augment de voluntaris...)? 

 

N: La part dels professionals que treballen no s’ha reduït, però si s’ha reajustat a la presencialitat. Els dos programes 

satèl·lit, centre de refugiats i albergs sense sostre, si hi ha hagut presencialitat sempre perquè són dos recursos que 

funcionen sempre, un només nocturn i l’altre 24 hores. En cap moment han minvat els professionals. 

 

A nivell voluntariat tampoc, però els projectes s’han congelat fins que la nova normalitat permetés continuar amb 

les activitats, per exemple en centres penitenciaris o a la part infantil de l’hospital. Tots els temes d’infància estan 

al congelador i els voluntaris s’han hagut d’adaptar a la nova activitat. Hi ha hagut més demanda de persones 

voluntàries i hem tingut una altra realitat. Voluntaris de més de 65 anys que pels seus perfils s’han hagut de protegir 

o bé han estat esperant a poder a estar actius o pot ser fer una altra tasca com de seguiment telefònic o més de 

suport en una segona o tercera línia, que no els hi poses en risc el seu contacte directe amb possibles contagis. 

 

Quines són les demandes que heu tingut de cara els usuaris que heu atès? 

 

J: Tots els projectes que fa l’assemblea són molt transversals. Això permet tractar cada cosa que afecta la persona. 

Ens hem trobat, en tots els àmbits on actuàvem, un augment dels casos que s’han atès amb l’afegit del suport de 

la part més emocional de les persones. Per donar resposta a la incertesa, donar calma, resposta i sensibilització del 

“cuidem-nos”. 

 

N: La cobertura de les necessitats bàsiques s’ha mantingut, triplicant aquesta cobertura. A més, s’ha afegit 

l’acompanyament emocional que ha donat la situació. Hem atès el mateix perfil de persones que ja teníem i han 

florit altres col·lectius que, a causa de la situació socioeconòmica, s’han vist obligats a demanar suport. Aquí també 

s’ha cuidat tant la part emocional que ens hem trobat per la situació que ha afectat a tothom, com a persones que 

s’han trobat que mai s’haguessin imaginat que havien d’anar a alguna entitat o serveis socials o a qui fos per a 

demanar suport.  

J: Per exemple, la gent que s’ha trobat en situació d’ERTO i SEPE no li donava resposta. La situació de no tindre 

ingressos era una situació que portava molts nervis. Un altre tema, el centre de contacte que és un servei que fa 

molt de temps que té Creu Roja, al final era fer trucades a persones que estaven soles i no podien sortir. Sobretot 

estava enfocat a persones grans, però no els únics. La Creu Roja donava aquesta cobertura. Ho ha dinamitzat més 

el voluntariat. Es torna a l’essència de Creu Roja. 

 

N: Per un costat tenim a les persones que venen a la Creu Roja i fan aquí la seva actuació, però a causa de la situació 

de confinament i aïllament, ha sigut una bona oportunitat per a Creu Roja per sortir de la seva assemblea i anar al 

domicili per si cal portar aliments, veure com es troba l’avi que està sol i si no, amb la trucada de telèfon rebien 

aquest suport. 

 

Ha sigut una oportunitat molt bona per a conèixer la realitat del carrer, del que passa a la nostra ciutat i de poder 

tenir el sentiment que som part d’una xarxa on treballem amb altres actors: serveis socials, ajuntament o altres 

entitats. Sempre ens quedem curts perquè continuen havent-hi moltes coses que no estan resoltes, però creiem 

que en aquest cas, el Vallès Oriental, és una comarca molt solidària on hi ha molta activitat. 

 

En els mesos més forts, Creu Roja rebia demandes i ajuda de molts actors, ja no només de les persones. Trucaven 

de l’hospital, de la infermeria, de serveis socials, dels mossos... Creiem que ens hem reafirmat com un dels actors 

més vius de la zona, un punt de referència, sent una responsabilitat i una oportunitat per obligar-nos a fer bé les 

coses. 
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J: És com guanyar centralitat. Ja hi érem perquè moltes d’aquestes activitats ja hi eren, però aquesta situació ha fet 

que és visibilitzar més tot el que fem i demostrar que hem guanyat centralitat en tocar tants àmbits i tants àmbits 

imprescindibles ara mateix com a complement de l’administració pública. On l’administració no ha arribat, Creu 

Roja s’ha bolcat per poder donar resposta.  

 

N: En aquesta vivència d’aquests mesos, des de la meva percepció, ha florit moltes situacions que ja hi existien, 

però que ha quedat latent que no estan resoltes a nivell d’atenció. És una realitat territorial, no només al Vallès 

Oriental. Hi ha itineraris, protocols, situacions de col·lectius que són, o sempre han sigut, una miqueta més invisibles 

i molt vulnerables, que ara han ressorgit i que ara es reafirma que calen recursos de derivació i coordinació per a 

donar resposta a les necessitats d’aquestes persones. 

 

També salut mental. Es veuen els casos que les persones no estan ateses o si estan ateses amb un diagnòstic, però 

no se’ls hi fa seguiments de la medicació amb la qual cosa recauen o no hi ha, des del meu desconeixement, un 

protocol clar d’actuació per a derivar a aquesta persona.    

 

Ens hem trobat també amb la violència domèstica, sobretot en el col·lectiu de les dones. Administrativament, 

tristament, la violència s’ha segmentat i dependent del tipus de violència, s’actua d’una manera o un altre, però en 

segons quins casos, ens hem trobat que no hi ha, des del nostre desconeixement, d’un protocol establert per a 

derivar a persones afectades. Ens han arribat casos que no podíem atendre correctament perquè no teníem els 

recursos adients. No vol dir que no es vulgui atendre en cap moment o que no siguem sensibles a la seva situació, 

tot lo contrari. Precisament per aquesta situació, veiem que la dona necessita una altra resposta, una resposta 

urgent. Això no està resolt, és un tema suficientment important que han de tenir en compte tots els actors i tot el 

territori. És una realitat i s’ha de donar resposta. 

 

Igual que el sensellarisme. Ara ha florit més. El sensellarisme també va relacionat amb el tema de la salut mental. 

 

Aquests 3 punts són els que més destacaria: Sensellarisme, salut mental i violència. Potser seria bo posar fil a l’agulla 

i mirar com posem, si més no, plantejar-nos de resoldre algun circuit, com millorar la coordinació.  

 

Podríeu compartir alguna situació crítica que s’hagi viscut durant la pandèmia? 

 

N: Podríem destacar coses bastant delicades que toquen la fibra, o de persones que han estat en una situació 

normal i de cop han vingut a buscar aliments. Al darrere hi ha moltes emocions, des de companys (personal i 

voluntaris) que a causa d’aquesta situació d’atenció de fragilitat de malalties mentals han tingut por en algunes 

situacions per la reacció agressiva i violenta d’algunes persones, a històries molt maques de persones que ens 

feliciten i ens diuen que s’han sentit acompanyades.  

 

El que té de bo la feina i el més destacable és que tenim un ventall tant gran com de persones que hi ha, que hi ha 

persones que viuen un moment amb tantes emocions des de la por, l’alegria, la desesperació...  

 

J: En la línia de la bretxa digital que s’ha viscut, el sol fet d’aconseguir una cita amb el SEPE, que els hi reconeguessin 

una prestació o cobrar l’ERTO, ja era una immensa alegria, tant per a la persona com per a Creu Roja, o una persona 

que trobés feina. És una injecció de moral per a la Creu Roja que els dóna sentit com a entitat del tercer sector. 

 

N: L’activitat de Creu Roja és un mirall de què està passant i això és un privilegi. La part més fosca i la més maca. No 

cal posar-nos més protagonisme del que ens toca, hem fet el que calia fer. 

 

Teniu alguna visió o previsió de futur? Considereu que Creu Roja mantindrà la seva funció sanitària o anirà cap a 

altres branques? 
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N: La visió sanitària sempre la tindrem perquè és part del nostre ADN, però cada cop és concreta més en un punt 

més preventiu. Tret dels companys que estan en costa o socorrisme o si hi ha una gran catàstrofe, la Creu Roja està 

molt lligada a una part sociosanitària i molt més preventiva. La seva aposta no té misteri i sempre és la mateixa: 

estar al costat de les persones que pateixen i intentar pal·liar aquesta situació. 

 

L’estratègia és tenir els ulls i les orelles ben obertes per tenir la capacitat de prioritzar i saber discriminar que toca 

i que no i estar al costat de qui ho necessiti, tant la població directament com altres actors que hi ha al món de la 

intervenció social com els companys de serveis socials dels diferents municipis o altres entitats que hi hagi, i fer una 

mica de semàfor, anar veient i estar vius.  

 

3. Entrevista a Càritas 
 

Entrevista a: 

 

· Cora Mazo: Cap d’Acció Social de Càritas Diocesana de Terrassa, del territori del Vallès Occidental i Vallès Oriental. 

 

Quina activitat heu fet abans i després de la pandèmia? Hi ha hagut algun canvi específic a l’organització? 

 

L’impacte de la pandèmia i, sobretot, del primer moment va ser caòtic per tothom. S’han produït diferents efectes 

sobre la feina que realitzàvem i sobre la que hem pogut continuar, i amb aquesta actitud, ens hem adaptat. El 

confinament ha marcat una forma de treballar que va canviar a mesura que es va anar desconfiant la població. 

 

En un primer moment, davant el confinament, ens vàrem organitzar per a mantenir i batallar per a la salut dels 

agents: tots els treballadors i els voluntaris es van quedar a casa. La mitjana d’edat del voluntariat és alta i això 

també va tindre un efecte important, ja que per una part, ells mateixos estaven espantats i, per l’altre, era una 

responsabilitat. 

 

Durant el confinament, el que vàrem fer va ser mantenir la presència en els punts de distribució d’aliment a les 

Càritas parroquials a través dels voluntaris. Era molt clar que la distribució d’aliments era una necessitat essencial. 

També vàrem donar suport tècnic i, en molts casos, es va col·laborar amb els serveis municipals. Per exemple, a 

Mollet, l’ajuntament va col·laborar a través dels equips de protecció civil i fins i tot van contractar a algunes 

persones per fer suport a aquests projectes d’alimentació. Hi va haver molta predisposició per part de tots els 

serveis a l’hora de col·laborar per a sostenir els serveis mínims. 

 

Es va tenir molt clar que s’havia de mantenir oberts, de forma presencial, tots els projectes d’atenció bàsica a les 

persones sense llar. Els menjadors, com el que hi ha a Mollet, o els projectes d’acompanyament a persones sense 

llar de Bellavista, que ho porta Càritas parroquial, i el projecte de la llar franciscana de Granollers, que també va 

intentar mantenir-la oberta. 

 

Una altra cosa que vàrem fer, tant els tècnics com els voluntaris, va ser un acompanyament telemàtic molt intensiu 

en l’àmbit dels projectes formatius. Tenim bastants projectes relacionats amb competències bàsiques o 

coneixement de l’entorn, fins i tot projectes per a dones amb malalties mentals. Tots aquests projectes, més 

pròpiament de formació laboral, van tenir un suport digital. Entre les persones que rebien aquest suport, hi havia 

persones amb precarietat econòmica i amb conseqüències directes d’aquesta precarietat. A més, treballem amb 

persones immigrades irregulars que van patir un efecte de la COVID imminent, ja que els seus canals de 

supervivència són normalment feines no normalitzades i, aquestes, van ser les primeres a perdre’s. Totes aquelles 

persones que teníem en expedient i que estàvem intervenint, vàrem mirar d’acompanyar-les, o bé perquè estaven 
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en un procés d’acollida i se’ls feia un seguiment de la situació familiar, o bé perquè aquestes persones estaven 

participant en el ventall de projectes que tenim operatius.  

També, vàrem treballar molt en xarxa i col·laborant amb els serveis socials per a garantir recursos i proporcionar 

ajuda a tothom que fos possible. El Baix Montseny es va coordinar amb les treballadores socials d’aquella zona. La 

feina de Càritas, per la nostra missió, contempla la col·laboració i estar en xarxa amb els serveis públics i privats del 

territori, i al Vallès Oriental hi ha una gran solidaritat territorial.  

 

La part negativa és que vàrem deixar de costat els projectes i l’acollida durant el que va ser purament el 

confinament, mantenint només les parts essencials. En el moment que es va desconfinar la població, tothom va 

tornar a la feina de forma presencial, amb garanties i prenen les mesures més adients per a protegir a tothom. 

 

L’acompanyament a les persones ha posat en manifest la bretxa digital que hi ha entre la població. En aquests 

moments, estem intentant veure com fer front les necessitats que se’ns plantegen. Des de Càritas Catalunya s’han 

realitzat tres estudis relacionats a l’afectació de la COVID a la població. Una de les coses que es posa en manifest 

és la bretxa digital: des de la manca de materials per a nens com la bretxa digital que hi ha entre la població adulta. 

És un tema molt important, ja que cada cop augmentarà més la forma de relacionar-se de manera digital. En aquest 

sentit, han aparegut grupets de voluntaris joves que ajuden a les persones grans a moure’s digitalment. 

 

Després del confinament, de manera esglaonada i prenen totes les mesures, s'ha anat reactivant a poc a poc 

l'activitat. En aquests moments, amb totes les dificultats i havent de readaptar totes les coses, més o menys hem 

pogut posar totes les activitats en marxa. 

 

S’ha perdut voluntariat pel camí, perquè part del voluntariat més gran no es veu encara preparat per tornar, però 

també s’ha guanyat un altre tipus de voluntariat més jove per algunes de les activitats que oferim. Durant el 

confinament, va incrementar-se la solidaritat entre la població. Moltes més persones es van oferir per realitzar 

funcions de voluntariat, però que actualment ja no poden col·laborar. En la memòria d’aquest darrer any, hem 

observat com l’edat mitjana de les persones voluntàries s’ha rejovenit. 

 

Què hem fet de nou? Una de les coses noves que estem fent, com a projecte pilot i molt discret, és l’impuls de les 

targetes moneder per a transformar l’ajuda alimentaria de les famílies. La idea inicial és, algun dia, transformar 

l’ajuda d’alimentació vinculada a les parròquies. Volem transformar aquesta ajuda en una targeta moneder o en 

altres sistemes semblants que siguin més dignes per a la persona, que reformi l’autonomia i que es generin vincles 

de confiança. La COVID ha permès posar interès en aquest projecte i a començar a fer les primeres targetes 

moneder. 

 

També hem descobert la formació telemàtica que ens ha permès descobrir que pot ser un sistema facilitador per a 

reunions informatives o reunions on no pot assistir tothom a conseqüència de l’extensió territorial entre el Vallès 

Occidental i l’Oriental. Hi ha coses que podem fer telemàticament i que pot accedir més persones. Volem aprofitar 

això. 

 

A més, també s’ha evidenciat que es necessita reforçar les llars d’acollida per a persones sense llar de diferents 

tipologies com persones soles o mares amb criatures. En aquest sentit, estem a punt d’iniciar una casa d’acollida a 

Caldes per a famílies, i esperem que abans d’acabar el curs ja estigui oberta. Aquest projecte s’està fent en 

col·laboració amb els serveis socials de l’ajuntament. També s’està habilitant a Mollet un pis d’acollida. Aquesta 

línia del sensellarisme està agafant molta força i des de Càritas volem apostar en temps i recursos. 

 

Volem destacar que s’estan sumant esforços amb altres entitats del territori, no només amb serveis socials. 

Concretament, i amb relació a la bretxa digital, hi ha hagut una col·laboració amb una entitat per dotar ordinadors 

a nens. 
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La pandèmia ha permès augmentar el pressupost de les ajudes directes relacionades amb les demandes bàsiques i 

l’habitatge.  

 

Ha augmentat el nombre de demandants? 

 

En la primera fase del confinament, l’atenció es va triplicar. A partir dels 15 dies de confinament, la gent feies 

demandes de primera necessitat con suport alimentari o ajudes per poder pagar el lloguer. La gent no podia sostenir 

la situació. Tot i l’augment considerable d’aquell moment, el còmput anual  va quedar més o menys equilibrat, tot 

i que va haver-hi un augment de l’atenció i un augment del volum total.  

 

Quines són les demandes que heu tingut de cara als usuaris que heu atès? 

 

Tipus de demandes bàsiques: alimentació, habitatge, roba, suport a temes relacionats amb la digitalització, feina... 

 

Com considereu que la pandèmia ha enfortit la vostra organització o a vosaltres, com treballadors? 

 

S'ha creat entre la població una gran sensibilització i s'ha pogut apreciar amb les aportacions significatives, tant pel  

que fa a l'interès de les persones per col·laborar amb Càritas com pel que fa als donatius. 

 

Com a organització, la pandèmia ens va mostrar la fortalesa i la voluntat del voluntariat. És molt difícil quedar-se a 

casa quan hi ha voluntaris que estan treballant. Aquesta fortalesa i voluntat de les persones voluntàries i dels 

tècnics, que han mantingut l'atenció, és un valor molt important. 

 

Si bé no la defensem la vessant digital com l'única forma de funcionar, sí que l'aprofitarem. 

 

Teniu alguna visió o previsió de futur? 

 

Volem reforçar el tema del sensellarisme i tota aquesta visió d’acompanyament a les persones per transformar i 

cobrir les necessitats bàsiques. Ens preocupa molt la situació de les persones estrangeres en situació irregular, la 

bretxa digital, la infància en risc, la soledat de les persones, no només de les persones grans, sinó la soledat a la vida 

de les persones. 

 

Des de Càritas, volem reivindicar el dret de garantir l'empadronament de les persones a tots els municipis. Això és 

una cosa per la qual anem darrere de tots els municipis. Alguns ho posen més fàcil que altres. Durant la pandèmia 

ha passat una cosa molt curiosa i és que de sobte molts municipis van facilitar a les persones el registre al padró. Hi 

ha hagut moviments en aquest sentit. Ens agradaria aconseguir garantir el dret d'empadronament de les persones 

en el lloc que hi viuen i, d'aquesta manera, puguin accedir a drets bàsics mínims com sanitat, escolarització o serveis 

socials. 
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4. Conclusions 
 

 

- En termes demogràfics, l’impacte de la COVID-19 no ha afectat al creixement de la població. En aquest 

darrer any 2020, la població s’ha incrementat un 1,18% més respecte del 2019. Tot i que ha incrementat 

tant la població masculina com la femenina, el sector masculí ha experimentat un increment més elevat. 

Per contra, el sector femení té més pes en el total de la població.  

 

- La població de la comarca ha crescut gràcies a les persones nascudes a Catalunya i a les persones d’origen 

estranger. Les persones procedents de la resta de l'Estat no han contribuït al creixement poblacional. 

 

- La disminució dels naixements a la comarca ha estat un dels efectes negatius que ha deixat la COVID-19 

durant el 2020. La xifra, s’ha reduït en un 9% en comparació l’any 2019. 

 

- El nombre d’infants (de 0 a 11 anys) de la comarca ha disminuït l’any 2020. Per contra, el nombre 

d’adolescents i de joves adults ha incrementat. Amb relació als indicadors, la taxa de joventut ha 

experimentat un lleuger augment passant del 9,40% al 9,71%, però a l’índex de dependència s’ha produït 

una lleugera reducció, passant del s’ha reduït passant del 26,99% al 26,29%. 

 

- El nombre de joves en edat de treballar (de 16 a 29 anys) ha incrementat. Aquest increment és més notable 

entre el sector masculí que en el femení, i persisteix la tendència d’haver-hi més població masculina jove 

que femenina. 

 

- Quant a l’atur entre els joves, els efectes de la COVID-19 ha perjudicat més al sector dels serveis, 

seguidament del sector de la indústria. També, aquells joves sense una ocupació anterior s’han vist molt 

afectats pels efectes de la pandèmia. 

 

- De cara a la contractació formalitzada entre els joves, el sector que més ha incrementat durant el 2020 ha 

sigut el dels serveis, seguidament de la indústria i de la contractació. L’agricultura no ha experimentat cap 

increment. 

 

- La COVID-19 ha afectat negativament a la violència de gènere. Durant el 2020, tant les denuncies 

interposades per violència de gènere com les ordres de protecció i les mesures sol·licitades i aplicades a la 

víctima han disminuït. El mateix a succeït amb els delictes denunciats i les persones jutjades per aquest 

tipus de violència. 

 

- Els serveis d’acolliment que es proporcionen a la comarca per a dones en situació de violència de gènere 

també han disminuït durant el 2020. No obstant això, l’atenció en situació d’urgència psicològica i social ha 

augmentat. 

 

- La població d’origen estranger situada a la comarca ha incrementat en un 7,17% més respecte del 2019. 

Aquest increment ha sigut més notable entre la població masculina. També es pot concloure que la 

presència de la població masculina al territori és més elevada. 

 

- Les pensions no contributives a la Seguretat Social han incrementat fins a un 26% respecte del 2019, 

incrementat tant les pensions per invalidesa (25% més) com les de jubilació (28% més). 

 

- S’ha produït també un increment en les prestacions per desocupació. Entre les diverses tipologies, les que 

més han incrementat són les prestacions contributives. També s’ha produït un increment moderat entre 
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les prestacions assistencials. En canvi, tant la renda activa d’inserció com els programes d’activació per a 

l’ocupació han disminuït durant l’any 2020. 

 

- La quantia d’euros destintada a la Renda Garantida de Ciutadania s’ha incrementat el 2020. Més persones 

durant aquest any han sigut beneficiàries d’aquesta prestació social. 

 

- La COVID-19 també ha impactat en la Renda familiar bruta de manera negativa. Els ingressos de les famílies 

de la comarca han disminuït en un 12% respecte del 2019. 

 

- El nombre de persones usuàries dels Serveis socials bàsics gestionats des del Consell Comarcal ha 

incrementat un 16% en comparació el 2019. Els serveis han estat utilitzats per un major nombre de població 

femenina. 

 

- El nombre de persones que han sigut usuàries dels equips bàsics d’atenció social a la comarca s’ha 

incrementat interanualment un 13%. 

 

- El Servei d’Atenció al Domicili gestionat pel Consell Comarcal ha disminuït un 4% respecte del 2019 a 

conseqüència de la pandèmia. La població femenina ha augmentat en la utilització d’aquest servei durant 

el 2020. 

 

- La teleassistència ha incrementat entre les persones usuàries en un 1,42% i en un 9,5% en el nombre de 

llars ateses. L’increment més elevat s’ha produït entre les persones de 18 a 64 anys en un 17%, seguidament 

de les persones de 85 anys o més amb un 3% de més. En canvi, les persones ateses de 65 a 84 anys han 

disminuït en un 1%. El sector femení de la població predomina en la utilització d’aquest servei. 

 

 



 

 

 

 


