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DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI: Aquest document conté l’anàlisi dels resultats de l’enquesta
realitzada entre els mesos de juny i juliol de 2014 a una mostra de ciutadans de 18 i més anys
empadronats al municipi del Vendrell. A partir de la construcció d’indicadors quantitatius i
qualitatius adaptats a les característiques socio-territorials del municipi, es dóna compte de
l’opinió (variables subjectives) i la situació actual (variables objectives) dels residents del
municipi respecte els principals àmbits d’anàlisi en matèria social, econòmica i territorial.

Aquesta enquesta s’emmarca dins del procés de diagnòstic deliberatiu per a l’anàlisi de la
realitat vendrellenca en matèria de convivència, i té per objectiu aportar dades primàries
actualitzades directament relacionades amb l’objecte d’estudi

FITXA TÈCNICA DE L’ENQUESTA:

-

Univers poblacional: 29.757 habitants empadronats al Vendrell de 18 i més anys
(segons les dades del padró municipal en data 04 de juny de 2014).

-

Nivell de confiança: 95,5% on K=2 i P i Q són igual al 50%

-

Error mostral: + - 5%

-

Mostra: 401 enquestes

-

Mostreig: Per quotes de sexe i edat.

-

Tècnica de recollida de dades: Enquesta telefònica. La base de sondeig utilitzada
ha estat el llistí telefònic.

-

Durada del treball de camp: Del 20 de juny al 15 de juliol de 2014.

-

Durada del qüestionari: 15 minuts.

-

Programari estadístic utilitzat: SPSS 13.0.

-

Tipus d’anàlisi: anàlisi de freqüències i de taules de contingència.
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1.- INTRODUCCIÓ
1.1- PRESENTACIÓ
El baròmetre Inclusiu és una enquesta que ens permetrà conèixer quina és la qualitat de vida
de la població del Vendrell, i donar compte dels principals factors de vulnerabilitat que pateixen
els seus habitants. Una eina que ens permetrà fer una fotografia exhaustiva i actualitzada de la
realitat social del municipi amb la finalitat d’analitzar, prevenir i evitar els processos d’exclusió
social. Aquesta acció s’emmarca dins del procés de diagnòstic deliberatiu per a l’anàlisi de la
realitat vendrellenca en matèria de convivència.

1. 2.

1.2- FASES I METODOLOGIA DE TREBALL UTILITZADA
- FASES I METODOLOGIA DE TREBALL UTILITZADA
Fase 1: Sessió de treball per tal de definir l’estructura i les preguntes del
qüestionari

Aquesta jornada de treball es va dur a terme amb els responsables polítics i tècnics de
l’Àrea de Convivència i Civisme de l’Ajuntament del Vendrell, i va servir per definir els
àmbits dels quals es volia obtenir informació a través de l’enquesta, tenint especialment
en compte les necessitats de coneixement derivades de l’execució del procés de
diagnòstic per a l’anàlisi de la realitat del municipi en matèria de convivència.

A partir d’aquí es va elaborar un primer esborrany de qüestionari per a l’enquesta.

Fase 2: Pre-test del qüestionari

L’esborrany del qüestionari va passar per una fase de prova. Es van fer 5 entrevistes
telefòniques de pre-test a veïns del poble escollits a l’atzar. Aquesta prova ens va
permetre corregir i perfeccionar algunes preguntes del qüestionari i planificar
detalladament la metodologia exacte d’execució del treball de camp per part dels
enquestadors.

Fase 3: Elaboració de qüestionari definitiu i els àmbits temàtics de l’enquesta

Amb tot, el qüestionari final de l’enquesta recull tota una sèrie de qüestions que queden
englobades en els següents blocs temàtics:

5

o

o

o

Característiques sociodemogràfiques dels enquestats


Edat.



Sexe.



Nacionalitat.



Zona territorial de residència.



Tipus de família i membres per llar.

Àmbit formatiu


Nivell màxim d’estudis assolit.



Domini de llengües.

Àmbit territorial


Satisfacció sobre el lloc i l’habitatge de residència.



Valoració del nivell de seguretat de la zona territorial de residència i
del municipi en general.

o

Àmbit relacional-ciutadania (social)


Associacionisme (pertinença associativa).



Lloc de residència de la família més propera.



Existència i solidesa de les xarxes de soliditat familiars i no
familiars (amics, veïns i membres de la llar)



Existència de situacions de discriminació.



Relacions entre autòctons i immigrants.



Percepció i opinió sobre els drets de la població immigrant.



Reacció davant possibles situacions de necessitat futures de la
població

o

Àmbit econòmic


Nivell d’ingressos individual.



Nivell d’ingressos de la llar.

Fase 4: Càlcul de la mostra i determinació del tipus de mostreig probabilístic a
realitzar
La mostra (nombre de persones a entrevistar) s’ha calculat a partir de les dades del
padró municipal d’habitants en data 4 de juny de 2014. La fitxa tècnica és la següent:

•

N (Univers)= 29.757 habitants empadronats al municipi del Vendrell de més de
17 anys.

•

n (Mostra)= 401 enquestes.

•

e (Error Mostral)= + - 5%

•

NC (Nivell de Confiança)= 95,5%

•

Mostreig estadístic per quotes de sexe i edat.

1

6

Un cop calculada la globalitat de la mostra hem introduït elements de correcció
poblacional específics del context municipal de referència, de manera que hem fet un
mostreig tenint en compte les quotes de sexe i edat, per tal de garantir que l’estructura
sociodemogràfica de població quedi perfectament reflectida en la mostra, segons la
distribució de la població mostrada pel padró municipal.

Cal destacar que, al no poder comptar amb les dades del padró municipal com a
instrument de base de sondeig, no ha estat possible la creació de quotes territorials
ni de nacionalitat.

Pel que fa a l’edat, les quotes s’han establert a partir dels següents intervals:

-

de 18 a 35 anys: adolescència, primera i segona joventut.

-

de 36 a 64 anys: adultesa.

-

65 anys i més: vellesa.

Les quotes per sexe s’han elaborat distingint els homes de les dones.

D’aquesta manera, doncs, el nombre de persones entrevistades segons les quotes
elaborades per la nostra mostra es distribueixen de la següent manera:

MOSTRA
EL
VENDRELL
HOMES
DONES
TOTAL

18-35 anys 36-64 anys
49
110
50
105
99

215

65 i +
anys
40
47
87

401

Fase 5: Treball de camp i entrada de dades

Les enquestes han estat realitzades via telefònica entre el 20 de juny i el 15 de juliol de
2014. La durada mitjana aproximada de cada enquesta era d’uns 15 minuts. No ens
hem trobat amb reticències destacables per part dels ciutadans a qui s’ha trucat per tal
de realitzar l’enquesta, més aviat al contrari.

La base de sondeig utilitzada per fer les enquestes ha estat el llistí telefònic

L’entrada de dades en programari estadístic especialitzat (SPSS 13.0) va finalitzar el
dia 16 de juliol de 2014, data a partir de la qual va començar l’explotació estadística.
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2.- ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES I TAULES DE CONTINGÈNCIA

Tot seguit presentem l’anàlisi de les freqüències i de taules de contingència dels resultats
obtinguts de l’enquesta. Aquest apartat té una doble intenció; oferir una primera fotografia
descriptiva dels percentatges obtinguts en cadascuna de les preguntes realitzades, i analitzar
les relacions entre les diferents variables per tal d’esbrinar l’existència de possibles
associacions entre elles, així com d’eventuals vincles causa-efecte.

Així doncs, també ens plantegem analitzar si les percepcions o opinions recollides tenen alguna
relació amb les variables estructurals considerades, a saber, el sexe, l’edat, la nacionalitat, el
nivell d’estudis, la zona territorial de residència, etc. Volem saber si una determinada situació,
opinió o valoració sobre qualsevol de les temàtiques preguntades manté relacions de
dependència amb les variables estructurals esmentades. Òbviament, les variables estructurals
són les que tindran el rol de variable independent (és a dir, la que influencia), la resta jugaran el
rol de variable dependent (és a dir, la que es veu influenciada per una o més variables
independents).

En una anàlisi de taules de contingència doncs, es tracta de determinar si existeix relació
(associació) entre les variables, i com és aquesta relació. De fet, aquesta regla de causa –
efecte no posa de manifest l’existència d’una causalitat real, sinó la decisió de considerar
simplement que una variable afecta la distribució de l’altra.

La forma que hem utilitzat per conèixer l’existència o no d’associació entre dues variables
consisteix a contrastar les freqüències observades (les que hem obtingut) amb les freqüències
esperades o teòriques en el cas que no hi hagués associació. És a dir, si realment fossin
independents. Això ho hem mesurat gràcies a l’anomenat test o prova d’independència del txiquadrat, el qual ens permet determinar l’existència global o no d’independència entre les
variables relacionades.

D’altra banda, també hem considerat rellevant analitzar amb més detall la naturalesa de la
relació quan aquesta ha resultat significativa, cosa que ens ha portat a fer una anàlisi més local
d’aquesta associació global que ens proporciona la prova de la txi-quadrat. Així doncs, amb
l’anàlisi dels anomenats residus tipificats corregits hem pogut determinar la relació entre parells
de categories localitzats en cada una de les caselles de les taules de contingència, la
significativitat dels mateixos, la direcció de l’associació i la seva naturalesa (aquests residus
són significatius si són superiors a 1,9 o inferiors a –1,9).

Dit això, a continuació presentem, a més de l’anàlisi de les freqüències dels principals
indicadors que conté el qüestionari de l’enquesta, totes aquelles associacions entre variables
que han resultat significatives, és a dir, aquelles en què els procediments estadístics explicats
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han avalat l’existència científica de relació entre les variables proposades per a cada taula de
contingència mostrada (aquelles on la prova del test del txi-quadrat ha estat inferior a 0,05).

L’estructura formal d’aquest apartat s’ha realitzat conforme als diferents àmbits temàtics i grans
blocs considerats en el si de l’enquesta, que ja hem explicat a la fase 3 de l’apartat anterior.

NOTA: Totes les taules i gràfiques que conté aquest estudi són d’elaboració pròpia a partir de
les dades recollides en l’enquesta realitzada per NEÒPOLIS a la població empadronada al
Vendrell de 18 i més anys, entre el 20 de juny i el 15 de juliol de 2014.
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2.1.- EIX DEMOGRÀFIC
2.1.1.- LES CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES DELS
ENQUESTATS

Les quotes poblacionals

Com ja hem dit abans, la distribució mostral de l’enquesta (realitzada a les persones
empadronades al municipi majors de 17 anys) ha respectat l’estructura poblacional del municipi
pel que fa a les variables de sexe, edat, de manera que la distribució real de la població dins
d’aquestes variables coincideix plenament amb la distribució de la mostra elaborada.
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En canvi, pel que a la població estrangera, el fet de no poder disposar de les dades del padró
municipal, imprescindible per enquestar a les persones de nacionalitat no espanyola residents
al municipi mitjançant una enquesta telefònica, ha impossibilitat l’elaboració de quotes de
nacionalitat. Això ha fet que la població immigrant d’origen estranger hagi quedat
subrepresentada en la nostra mostra.

El percentatge d’estrangers al municipi de 18 i més anys segons dades del padró
municipal a mitjans de l’any 2014 és del 15,1%, una dada pràcticament idèntica a
l’observada a nivell comarcal (14%) i català (14,9%), i gairebé 2 punts percentuals inferior
a la registrada a nivell provincial (17%) segons les dades del cens del 2011.

El 40,2% de la població estrangera del Vendrell procedeix del continent Africà,
fonamentalment del Marroc, un 29% de la resta de la Unió Europea, un 17% de sud
Amèrica, un 5,5% de la resta d’Europa, un 4,3% d’Àsia i un 3,5% d’Amèrica del nord.

Tot i això, a la nostra enquesta només el 7,2% de la mostra respon a població estrangera,
dels quals només el 21,5% són de procedència africana (per bé que majoritàriament són
marroquins). La resta de nacionalitats estan sobre representades. Aquest és un aspecte a
tenir molt en compte a l’hora d’analitzar els resultats de l’enquesta, a saber, els residents no
espanyols, sobretot de nacionalitat marroquina, estan infrarepresentats.
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La zona territorial de residència: els districtes

Segons les dades del padró municipal d’habitants del Vendrell, aproximadament el 15% dels
ciutadans resideixen al districte 1, un 30% al districte 2 i un 55% al districte 3. Tot i no haver
elaborat quotes mostrals de territori per no disposar de les dades del padró municipal varem
introduir alguns elements correctors a l’hora d’elaborar les enquestes del llistí telefònic per tal
d’intentar, en la mesura del possible, respectar aquestes proporcions.

El resultat ha estat el següent:
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Així doncs, per bé que no hi ha una coincidència exacte, les dades obtingudes per
l’enquesta ens mostren que aquesta ha garantit correctament el pes territorial de cada
districte. Per tant, s’ha tingut en compte el lloc de residència de les persones enquestades, de
tal manera que sense haver fet quotes territorials, la minuciositat del treball de camp ha permès
conservar el pes proporcional dels 3 districtes del municipi.

Tipus de família

La gran majoria de vendrellencs enquestats de 18 i més anys, a saber, el 47,8%, viuen en
llars formades per un matrimoni/parella amb fills (en el cas dels adults aquests viuen amb la
parella i el/s fill/s, i en el cas dels més joves amb els pares i germans/es, si en tenen).

D’altra banda, les parelles sense fills suposen el segon percentatge més important pel que fa
a la tipologia de famílies que existeixen al municipi, amb un 28,4%.

Les persones que viuen soles representen el 12,2% de la població (un percentatge a tenir molt
en compte), mentre que les famílies monoparentals, és a dir, aquelles formades només pel
pare o la mare i el/s fill/s tenen un pes percentual del 7%. (on els progenitors són persones
separades, divorciades o vídues que van a viure amb els fills).

Finalment s’observa que només un 4,5% de famílies del Vendrell estan integrades per
altres membres, la majoria familiars, a saber, germans, parelles amb fills i altres familiars,
parella amb pares o sogres, oncles, etc. Gran part d’aquestes llars estan integrades per una
mitjana de 3,8 persones, mentre que la mitjana de persones per llar pel global de les llars
del municipi és de 2,6. Per tant són famílies de caràcter extens.

De les dades extretes per aquesta variable no observem situacions anòmales que surtin de les
tendències normals apuntades per altres estudis similars que s’han fet a nivell de país, per bé
que no es poden establir comparacions automàtiques. La única cosa remarcable en el cas de
del Vendrell és que les formes familiars tradicionals (llars integrades per parelles /
matrimonis i matrimonis amb fills) representen les formes de convivència del 76,2% de la
població . La resta de ciutadans del Vendrell (23,8%) viu sola (12,2%), en llars monoparentals
(7%) o en llars extenses (4,5%)
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D’altra banda, segons els resultats de l’enquesta, la mitjana de persones que viuen en una
llar al Vendrell és de 2,6 persones. La desviació d’aquesta mitjana és només del 1,1, la qual
cosa significa que la immensa majoria de les llars estan formades per un mínim de 1,5
membres i un màxim de gairebé 4 (3,7).

Si fem una anàlisi detallada d’aquesta variable podem constatar que la tipologia de la llar
manté una relació d’associació significativa amb l’edat. I les principals conclusions que en
podem extreure són les següents:

-

El percentatge de persones de 65 i més anys que viuen soles és del
25,3,%, a saber, 13,1 punts superior a la mitjana.

-

Les persones de 18 a 35 anys que viuen amb els pares representen el
23,2% del col·lectiu, un percentatge 17 punts percentuals superior a la
mitjana.
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-

Finalment, pel que fa a les persones de la franja 36 a 64 anys s’observa que
la gran majoria (58,8%) viuen amb la seva parella i fills, un percentatge 16,5
punts superior a la mitjana. Estem davant d’un col·lectiu totalment emancipat la
gran majoria dels quals (80,4%) viu en parella, sobretot amb la parella i els
fills.
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RESUM: Les característiques sociodemogràfiques dels enquestats
Les quotes poblacionals
La distribució mostral de l’enquesta (realitzada a les persones empadronades al
municipi majors de 17 anys) ha respectat l’estructura poblacional del Vendrell pel
que fa a les variables de sexe i edat:
* Del total d’enquestats (401), el 50,37% eren dones i el 49,63% homes.
* Del total d’enquestats (401), el 24,9% tenien entre 18 i 35 anys, el 53,62% entre
36 i 64 anys i el 21,7% més de 65 anys.
Pel que fa a la nacionalitat, el 92,7% dels enquestats eren de nacionalitat
espanyola i el 7,3% de nacionalitat estrangera. Val a dir que el percentatge
d’estrangers al municipi de 18 i més anys segons dades del padró municipal a
mitjans de l’any 2014 és del 15,1%. Tot i això, a la nostra enquesta només el 7,2%
de la mostra respon a població estrangera.

Respecte la zona de residència també es produeix un cert biax; dels enquestats,
un 22,6% són del districte 1 (15% segons cens), un 25,94% del districte 2 (30%
segons cens) i un 51,37% del districte 3 (55% segons cens).

Tipus de família

* Més de dos terços de la població enquestada viu amb parella (28,4%) o amb
parella i fills (41,65%)
* El percentatge de persones de 65 i més anys que viuen soles és del 25,3%. A
saber, 13,1 punts percentuals superior a la mitjana.
* Les persones de 18 a 35 anys que viuen amb els pares representen el 23,2% del
col·lectiu, un percentatge 17 punts percentuals superior a la mitjana.

-

Finalment, pel que fa a les persones de la franja 36 a 64 anys
s’observa que la gran majoria (58,8%) viuen amb la seva
parella i fills, un percentatge 16,5 punts superior a la mitjana.
Estem davant d’un col·lectiu totalment emancipat la gran majoria
dels quals (80,4%) viu en parella, sobretot amb la parella i els fills.
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2.2.- EIX SOCIAL
2.2.1.- ÀMBIT FORMATIU: NIVELL D’ESTUDIS I DOMINI D’IDIOMES
	
  
	
  
Nivell d’estudis finalitzats

La majoria de la població de 18 i més anys empadronada al Vendrell, a saber, el 54,2%, té un
nivell d’estudis acabats que va més enllà de l’ensenyament obligatori elemental. Aquest
percentatge es reparteix de la següent manera:

-

Estudis mitjans: El 39,2% té un títol que equival al BUP, COU, FPI, FPII,
CFGM o CFGS.

-

Estudis alts: El 15,2% ha obtingut una titulació universitària (diplomatura o
llicenciatura).

Les persones amb un nivell d’estudis acabats que hem qualificat com a baixos (sense
estudis, estudis elementals no acabats, EGB ESO i graduat escolar) i que representen el 45,8%
del total de la població enquestada es distribueix de la següent manera:

-

Un 5% no té cap tipus d’estudis.

-

Un 6% no té els estudis elementals acabats.

-

El percentatge de població que té com a màxim els estudis elementals
finalitzats és del 34,7%.
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De totes maneres, tenint en compte que la població estrangera està infrarepresentada en la
nostra mostra, hem cregut oportú agafar les dades sobre nivell d’instrucció del cens del 2011
pel Vendrell amb un doble l’objectiu: contrastar-les amb les obtingudes per l’enquesta i
comparar-les a nivell comarcal, provincial i català. Els resultats es mostren a la següent taula:

Nivell
d’estudis
Sense
estudis
Estudis
primaris
(primària,
EGB, ESO)
Estudis
secundaris
(batxillerat,
BUP, COU)
Formació
Professional
(FPI i FPII)
Universitaris
(diplomatura,
llicenciatura i
tercer grau)

Vendrell
enquesta
2014

Vendrell
cens 2011

Baix
Penedès
cens 2011

Tarragona
cens 2011

Catalunya
cens 2011

11%

10%

10,6%

10,2%

10%

34,7%

45,7%

46,9%

45,3%

41,8%

19,2%

14,7%

13,7%

11,8%

13,5%

20%

16%

16,2%

16,9%

14,3%

15,2%

13,5%

12,5%

16,7%

20,3%
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Les principals conclusions que es desprenen d’aquests resultats són els següents:

-

El nivell d’instrucció de la població d’origen estranger del Vendrell és inferior que
l’observat pels autòctons. Tot apunta a que els nacionals no espanyols tenen un
nivell d’estudis secundaris i de formació professional significativament inferior al
registrat pels nacionals espanyols. Això no vol dir que aquest col·lectiu no tingui
estudis, sinó que la proporció d’immigrants d’origen estranger amb titulacions
primàries (estudis obligatoris) és molt superior a la mitjana (inverteixen menys en
estudis postobligatoris).

-

La comparació de les dades sobre el nivell d’instrucció entre el Vendrell, la
comarca del Baix Penedes i la demarcació de Tarragona no presenta diferències
massa significatives. El nivell d’instrucció de la població d’aquests 3 àmbits territorials
és pràcticament idèntica.

-

La diferència més important rau en els estudis universitaris. Els ciutadans del
municipi que estan en possessió d’un títol universitari representen un 13,5%, una
dada 3,2 punts percentuals inferior que l’observada a nivell provincial i gairebé 7
punts inferior a la registrada a nivell nacional.

L’anàlisi detallada de taules de contingència ens indica que el nivell d’estudis és una
variable que manté relacions significatives d’associació amb l’edat, tal i com han
demostrat els tests estadístics que hem realitzat. Allò més destacable d’aquesta correlació és el
següent:

-

Gairebé el 75% de la població de 65 i més anys té un nivell d’estudis baix,
és a dir, una titulació acadèmica igual o inferior als estudis elementals, un
percentatge 28,7 punts percentuals superior a la mitjana observada pel total de
la població. Això respon al fet que la major part de la gent gran no ha
gaudit d’un sistema d’ensenyament universal i obligatori. El context
sociopolític i econòmic existent al país en l’època on aquest col·lectiu es
trobava en edat d’estudiar, no permetia romandre massa temps en el si del
sistema educatiu, la qual cosa dificultava obtenir títols més enllà dels estudis
elementals i fins i tot, en alguns casos, impedia acabar aquests estudis.

-

Les persones d’entre 18 i 35 anys són el col·lectiu on el percentatge
d’estudis baixos (elementals o inferiors) és menor (24,3%). L’explicació és la
universalització del sistema educatiu i el fet que el nivell d’estudis esdevé un
element fonamental a l’hora d’accedir a feines mínimament qualificades.
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-

La majoria d’aquests joves d’entre 18 i 35 anys (61,6%) està en possessió
d’una titulació acadèmica de nivell mitjà, una dada 22,4 punts superior a la
mitjana observada pel total de la població. La necessitat de tenir estudis que
vagin més enllà dels estrictament obligatoris comença a ser una condició “sine
qua non” per inserir-se al mercat de treball. Destaca el fet que el 37,4%
d’aquests joves s’hagi tret els estudis de formació professional o els
cicles de grau mig i superior, mentre que només un 14,1% obté una
titulació universitària.

-

És entre els 36 i els 64 anys i no entre els 18 i els 35 on la proporció de
persones amb titulació universitària (19,5%) és significativament superior a la
mitjana observada (15,2%). S’observa doncs una tendència que ens indica
que les persones joves (18 a 35) que aposten per invertir en educació més
enllà dels estudis obligatoris es decanten sobretot per la formació
professional. Les dades ens indiquen que els estudis universitaris són una
opció que es contempla en edats més avançades.

	
  
	
  
Domini de llengües

Un dels elements clau de cohesió i integració social a la societat catalana passa pel domini del
català, sobretot a pobles i ciutats de la Catalunya no metropolitana, com és el cas del Vendrell.
És un element important perquè no només afavoreix i incrementa les relacions socials, sinó que
facilita l’accés a la feina.
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D’altra banda, el domini d’idiomes, sobretot l’anglès, cada vegada esdevé una condició més
rellevant per accedir a determinades feines (sobretot qualificades). Dominar idiomes, doncs,
disminueix les possibilitats de quedar exclòs un món cada vegada més globalitzat.

Quins idiomes domina? (parla bé)

Freqüència

% de casos

Castellà

397

99%

Català

327

81,5%

Anglès

99

24,7%

Francès

67

17,6%

Altres

31

8%

El 86,5% de la població del Vendrell domina com a mínim 2 llengües. Només el 13,5% dels
ciutadans parlen només un idioma, que en el 95% dels casos és el castellà. Destaca també el
fet que el 31,1% de la població domina com a mínim 3 llengües

El castellà és sens dubte l’idioma més dominat, gairebé la totalitat de la població el parla bé.
En segona posició, però a gairebé 18 punts percentuals de distància, es situa el català,
una llengua que domina el 81,5% de les persones majors de 17 anys empadronades a la
ciutat.

A més distància ens trobem amb l’anglès i el francès, amb uns nivells de coneixement
per part de la població del 24,7% i el 17,6% respectivament.

El percentatge de domini d’altres idiomes per part de la població que ens marca l’enquesta està
en el 8%, però de ben segur que és més elevat si tenim en compte que el percentatge de
població estrangera resident al municipi és el doble de la que hem pogut enquestar per garantir
la seva representativitat.

Analitzant aquesta variable amb més profunditat i creuant-la amb l’edat i el nivell d’estudis
arribem a les següents conclusions:

-

El domini de l’anglès per part de la població jove de 18 a 35 anys és del
50%, mentre que només un 4% dels majors de 64 anys el parlen bé.

-

És entre la població de 65 i més anys on el domini del català (73,6%) és
significativament inferior a la mitjana observada (81,5%)
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-

La població amb un nivell d’estudis baix (sense estudis o estudis
elementals finalitzats) té un domini de la llengua catalana (70,4%) i
sobretot anglesa (4,4%) força inferior a les mitjanes totals.

-

És la població amb estudis universitaris la que, amb diferència, té un
domini de l’anglès (55,7%) i el francès (27,9%) en uns percentatges
significativament més elevats que els observats pel total de la població.
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RESUM: Àmbit formatiu (I)
Nivell d’estudis finalitzats

* Un 54,2% dels enquestats té un nivell d’estudis acabats que va més enllà de
l’ensenyament obligatori elemental (Estudis mitjans: El 39,2% té un títol que
equival al BUP, COU, FPI, FPII, CFGM o CFGS / Estudis alts: El 15,2% ha obtingut
una titulació universitària (diplomatura o llicenciatura).

* Un 45,8% dels enquestats té un nivell d’estudis acabats baixos (sense estudis,
estudis elementals no acabats, EGB, ESO o graduat escolar): Un 5% no té cap
tipus d’estudis, un 6% no té els estudis elementals acabats, un 34,7% té com a
màxim els estudis elementals finalitzats.

* Tenint en compte que la població estrangera està infrarepresentada a la mostra,
també s’han analitzat les dades del cens del 2011; segons el cens, incrementa el
pes dels nivells baixos i es redueix el pes dels estudis mitjans i universitaris. També
destaca que els ciutadans del Vendrell amb títol universitari representen un 13,5%,
(3,2 punts menys que a nivell provincial i gairebé 7 punts menys que a Catalunya).

* Del creuament del nivell d’estudis amb la variable edat destaca: que gairebé el
75% de la població de 65 i més anys té un nivell d’estudis baix / Les persones
d’entre 18 i 35 anys són el col·lectiu on el percentatge d’estudis baixos és menor
(24,3%). La majoria dels joves (61,6%) està en possessió d’una titulació acadèmica
de nivell mitjà (22,4 punts superior a la mitjana del total de la població). El 37,4%
d’aquests joves té estudis de FP o de cicles de grau mig i superior, mentre que
només un 14,1% obté una titulació universitària.

23

RESUM: Àmbit formatiu (II)
Domini de llengües

* El 86,5% de la població del Vendrell domina com a mínim dues llengües. Només
el 13,5% dels ciutadans parlen només un idioma, que en el 95% dels casos és el
castellà. Destaca també el fet que el 31,1% de la població domina com a mínim 3
llengües.

* El castellà és sens dubte l’idioma més dominat; gairebé la totalitat de la població el
parla bé. En segona posició, però a gairebé 18 punts percentuals de distància, es
situa el català, una llengua que domina el 81,5% de les persones majors de 17 anys
empadronades a la ciutat.

* A més distància ens trobem amb l’anglès i el francès, amb uns nivells de
coneixement per part de la població del 24,7% i el 17,6% respectivament.

Del creuament del domini d’idiomes amb l’edat i el nivell d’estudis destaca:
* El domini de l’anglès per part de la població jove de 18 a 35 anys és del
50%, mentre que només un 4% dels majors de 64 anys el parlen bé.
* És entre la població de 65 i més anys on el domini del català (73,6%) és
significativament inferior a la mitjana observada (81,5%)
* La població amb un nivell d’estudis baix té un domini de la llengua
catalana (70,4%) i sobretot anglesa (4,4%) força inferior a les mitjanes
totals.
* És la població amb estudis universitaris la que té uns nivells de
coneixement de l’anglès (55,7%) i el francès (27,9%) més elevats.
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2.2.2.- ÀMBIT SOCIAL: XARXES DE SOLIDARITAT, PERCEPCIÓ DE
DISCRIMINACIÓ, RISC D’EXCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

Associacionisme

L’índex d’associacionisme fa referència al nombre de persones empadronades al Vendrell de
més de 17 anys que formen part d’alguna entitat o associació. Aquest indicador social ens
permet conèixer quin percentatge de vendrellencs pertany a alguna entitat. És, doncs, una
variable que té a veure amb la cohesió social i la prevenció de situacions d’exclusió, i és que el
fet de formar part d’un col·lectiu organitzat és una forma de participar de manera directa en la
vida comunitària i col·lectiva d’una societat, i d’augmentar el sentiment de pertinença, així com
les xarxes de relacions socials entre la comunitat.

Segons les dades obtingudes per l’enquesta, només un 21,7% de dels ciutadans del Vendrell
pertanyen a alguna associació o entitat, un percentatge força baix.
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D’altra banda, tenint en compte només les persones associades podem dir que,:

-

La gran majoria (75,9%) només pertany a una entitat.

-

Mentre que el 24,1% dels associats formen part de dues entitats o més

Les anàlisis detallades de taules de contingència ens mostren que aquesta variable manté
relacions d’associació amb el nivell d’estudis, així com amb les xarxes de solidaritat no
familiars, de tal manera que:

-

Les persones amb un nivell d’estudis superior mostren uns percentatges
de pertinença associativa significativament més elevades que la mitjana.
A saber, més del 40% dels ciutadans que estan en possessió d’un títol
universitari formen part d’alguna entitat, una proporció 16 punts percentuals
superior a la mitjana. En canvi, el percentatge d’associacionisme dels
enquestats que no tenen estudis o tenen un nivell baix d’instrucció no
arriba al 14% (8 punts per sota de la mitjana ).
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-

De la resta de tests realitzats per aquesta variable se’n desprèn una altra
conclusió, i és que les persones que formen part d’alguna entitat tenen una
xarxa de solidaritat no familiar (amics) més àmplia tant des del punt de
vista quantitatiu (nombre) com qualitatiu (solidesa).

	
  
	
  
Relacions i proximitat amb la família més propera

La família és, en la nostra societat, una xarxa importantíssima de suport, recursos socials,
assistencials, laborals i econòmics. Precisament per això la proximitat geogràfica amb la
mateixa, així com la qualitat de les relacions que hi mantenim són dos indicadors importants a
tenir en compte en un estudi d’aquestes característiques.

Respecte al lloc de residencia de la família més propera dels vendrellencs (ens referim a
familiars que no viuen a la llar) destaquem el següent:

-

El 62,8% dels ciutadans del Vendrell tenen les seves xarxes familiars més
properes al mateix municipi.

-

El 36,4% dels enquestats asseguren que la seva família més propera viu en
altres municipis. Del total de persones de la ciutat que no disposen de la seva
xarxa familiar més propera al municipi, el 47,3% la tenen a pobles o ciutats de
Catalunya que no pertanyen a la demarcació de Tarragona, i el 30,8% la tenen
en un altre municipi de la província de Tarragona.
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El percentatge de ciutadans que tenen la seva família més propera residint a algun municipi
de les comarques tarragonines (Vendrell inclòs) és del 74%. Tenint en compte, tal i com
dèiem anteriorment, que la família és una xarxa importantíssima de recursos socials,
assistencials, laborals i econòmics, aquestes dades ens posen de manifest que, a priori, la
xarxa de solidaritat familiar és un recurs disponible força a l’abast de la majoria de la
població (per bé que en global aquest percentatge pot ser una mica inferior degut a la major
incidència del fenomen migratori no contemplat en aquesta enquesta).

Les persones més vulnerables en aquest sentit, és a dir, aquelles que tenen les xarxes
familiars fora de la demarcació de Tarragona (la seva família més propera viu fora del municipi i
de la província de Tarragona) responen al següent perfil: persones de nacionalitat no
espanyola (més de la meitat tenen la família fora, sobretot a l’estranger), persones que fa
10 o menys anys que resideixen al municipi (el 65% de les quals tenen la seva família
més propera fora de la demarcació), i ciutadans que resideixen al districte 2 de la ciutat
(que és on es concentra la major part de la població estrangera). En canvi, més del 83%
del residents al districte 1 tenen la seva família més propera vivint a la ciutat o en un altre
municipi de la demarcació.
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Pel que fa a les relacions dels enquestats amb la seva família més propera destaquem
que són molt bones (89%) o més aviat bones (9,2%). Només un 0,75% dels enquestats ha
contestat que no té família propera o que no hi manté cap relació.

Qualitat de les relacions que es mantenen amb l’entorn social i territorial més
proper

Les relacions amb l’entorn social i territorial més proper són un indicador del grau de cohesió
social i integració al si de la comunitat. A l’apartat anterior ens hem fixat amb les relacions que
s’estableixen amb persones que formen part de la família més propera (no residents a la
mateixa llar). En aquest apartat, en canvi, volem donar compte del grau de solidesa de les
xarxes socials no familiars, i aquelles que podent ser familiars o no, tenen a veure amb els
membres que formen part de la mateixa llar.
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En primer lloc, i centrant-nos amb les relacions que els ciutadans del Vendrell tenen amb
els membres de la seva llar (siguin familiars o no) observem que la qualitat de les
mateixes és molt bona (94,6%) o bona (5,4%). Per tant, no s’observen problemes de
convivència dins les unitats familiars

En segon lloc, i respecte a les relacions dels vendrellencs amb els seus amics observem que,
de total d’enquestats, gairebé el 95% afirma tenir unes molt bones (77,6%) o més aviat bones
(17,2%) relacions amb les seves amistats del municipi. De tal manera que el 100% de les
persones que tenen amics al Vendrell hi mantenen unes relacions que tenen un alt grau de
qualitat. En tot cas, el fet que més destaca és que un 5,2% de les persones que han
contestat l’enquesta asseguren no tenir amics al municipi. En aquest sentit, crida l’atenció
que gairebé el 10% de les persones que resideixen al districte 2 de la ciutat (zona on es
concentra la major part de la població estrangera) no tinguin amics, un percentatge que
gairebé duplica la mitjana observada. Una altra dada destacable és que més d’un 18% dels
ciutadans del municipi que fa 10 o menys anys que hi resideixen asseguren no tenir-hi
amics. Podria ser doncs, que pels nouvinguts (estrangers o no), integrar-se al municipi i fer
amics comportés certes dificultats.
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Finalment, pel que fa a la relació dels enquestats amb els seus veïns, les dades també són
contundents. A saber, en el 93,4% dels casos les relacions veïnals són molt bones (65,3%)
o més aviat bones (27,2%). Per bé que observem que un 5,5% d’aquestes relacions són
dolentes o molt dolentes. Quan aprofundim en l’anàlisi d’aquesta variable ens adonem que
són les dones (96%), en una proporció més alta que la dels homes (90,9%) les qui tenen
unes relacions més bones amb els veïns. Mentre que el 13,4% de les persones residents
al districte 2 asseguren tenir una relació dolenta o molt dolenta amb els seus veïns en
una proporció que duplica la mitjana observada (6,5%).
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Existència de situacions de discriminació

La percepció d’haver-se sentit discriminat alguna vegada és un indicador directament vinculat
amb la inclusió i la cohesió social. És per això que ens interessa conèixer l’índex de percepció
individual de discriminació per part de la ciutadania, així com els llocs més habituals on aquesta
té lloc.

Segons les dades obtingudes s’observa que:

-

Un 10% dels ciutadans empadronats al Vendrell de 18 i més anys s’han
sentit discriminats alguna vegada a la ciutat. Tenint en compte dades
d’altres recerques sobre aquesta qüestió, el percentatge obtingut pel Vendrell
entra dins la normalitat i no destaca ni a l’alça ni a la baixa. Aquesta és una
variable que, després de fer els diferents tests estadístics, no presenta relació
d’associació amb altres indicadors estructurals de l’enquesta. Per tant, el fet de
patir o no situacions de discriminació és un fenomen transversal que
afecta per igual a la totalitat de la població del municipi.
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A continuació es mostren els resultats respecte el lloc i/o l’espai on aquesta discriminació s’ha
produït:
On s’ha sentit discriminat/da?

Freqüència

% de casos

A l’ajuntament

25

62,5%

Al carrer

10

25%

Al bar, cafeteria, pub, comerços

7

17,5%

A la feina

3

7,5%

Als CAP o serveis/centres sanitaris

3

7,5%

Aquesta pregunta només ha estat contestada per aquells que afirmaven haver patit algun tipus
de discriminació. Per tant, el marge d’error de les interpretacions que puguem fer d’aquests
resultats és molt superior al + - 5% del global d’aquesta enquesta. Així doncs, els percentatges
d’aquesta taula cal interpretar-los en forma de tendències i no pas com una proporció exacte.

Aquesta era una pregunta de múltiple resposta, per bé que el 90% dels enquestats que l’han
respòs només han contestat una opció de resposta.
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És rellevant que la gran majoria de persones del poble que se senten discriminades assenyalin
directament a l’ajuntament com a causa principal d’aquesta discriminació. Estem parlant
sobretot de persones autòctones que tenen una sensació de discriminació per part de
l’ajuntament degut, fonamentalment, al fet d’haver demanat o tramitat algun tipus d’ajut, i
haver obtingut una resposta negativa o poc satisfactòria. En aquest sentit, bona part
d’aquests ciutadans acabaven culpant a les persones immigrants d’origen estranger per
considerar que havien passat per davant d’ells.

Finalment, és important tenir en compte que la percepció de discriminació afecta
negativament a la satisfacció de viure al Vendrell, incrementa la possibilitat de marxar
del municipi (si es tingués ocasió), fa disminuir la percepció de seguretat del barri de
residència i del poble en general, i fa augmentar la percepció de conflicte entre
autòctons i immigrants.
Situacions de conflicte entre autòctons i immigrants

Un dels indicadors que mesura els nivells de cohesió social i convivència d’un territori té a
veure, precisament, amb les relacions entre les persones autòctones (nacionals espanyols) i
els immigrants d’origen estranger. Durant l’enquesta preguntàvem als enquestats si
consideraven que existia una situació de conflicte en aquest sentit al Vendrell.

Les respostes han estat les següents:

-

La majoria dels ciutadans enquestats, a saber, el 60%, consideren que
existeix a la ciutat una situació de conflicte entre autòctons i persones
immigrants d’origen estranger.
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Quan analitzem els perquès d’aquesta percepció de conflicte expressada pels enquestats
obtenim les següents respostes:

-

Gairebé el 30% argumenta que la situació de conflicte es deu a la manca
d’integració del col·lectiu: “no es volen integrar”.

-

Aproximadament un 24% dels enquestats que creuen que hi ha una situació de
conflicte entre ambdues comunitats ho justifiquen per una qüestió relacionada
amb la competència amb els recursos assistencials. Així doncs, en aquest cas,
l’argument és el següent: “s’emporten totes les ajudes”.

-

És molt destacable que gairebé un 16% de les persones que argumenta
l’existència d’aquest conflicte culpabilitzi als propis autòctons de la seva
existència. En aquest sentit doncs, el conflicte existeix perquè al poble “hi ha
molta gent racista”

-

Un 14,6% considera que el conflicte existeix “perquè hi ha massa persones
estrangeres i/o perquè aquestes formen guetos”.

-

La resta d’arguments que justifiquen l’existència d’aquesta col·lisió presenten
uns percentatges molt més baixos i responen a les següents causes:
o

Un 8,8% diu que les persones immigrants d’origen estranger treuen la
feina als autòctons.

o

Finalment el 7,5% restant pensen que el conflicte entre ambdues
comunitats

existeix

perquè

les

persones

estrangeres

generen

inseguretat (una inseguretat que es vincula amb la delinqüència).
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De totes maneres, aquesta percepció sobre conflictivitat entre autòctons i immigrants no
es basa en l’experiència personal dels enquestats, sinó en l’imaginari col·lectiu del
mateixos. Això és quelcom que podem corroborar amb dades; a saber, a la pregunta que
fèiem als enquestats sobre si ells personalment tenen o havien tingut algun problema amb
alguna persona de nacionalitat estrangera (en el cas dels nacionals espanyols) o autòctona (en
el cas dels immigrants estrangers) la resposta era molt clara: el 93,5% dels ciutadans del
Vendrell afirmen no haver tingut mai un conflicte personal amb una persona d’una altra
nacionalitat. I més del 61% dels nacionals espanyols que afirmen haver tingut algun conflicte
personal amb alguna persona estrangera és per motius veïnals o de convivència a l’espai
públic, igual que la gran majoria dels conflictes que existeixen entre qualsevol persona sigui de
la nacionalitat que sigui.

Respecte al perfil de persones que tenen una major tendència a considerar que al
Vendrell existeix una situació de conflicte entre autòctons i immigrants destaquem el
següent:
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-

El percentatge de dones que considera que existeix al Vendrell una situació de
conflicte entre autòctons i immigrants és del 66,7%, mentre que la mateixa
proporció en el cas dels homes és del 53,3%. La diferència és molt notable, a
saber (13,4 punts percentuals), la qual cosa ens indica que les dones tenen
una major propensió a considerar l’existència d’aquest conflicte a la
ciutat.

-

Una altra dada molt significativa és la que ens relaciona la percepció sobre
l’existència d’un conflicte entre autòctons i immigrants i el nivell d’estudis. El
81,4% dels ciutadans del Vendrell que no tenen estudis afirmen que el conflicte
existeix, mentre que el mateix percentatge observat per les persones amb
estudis universitaris és del 47,5%. Per tant, a major nivell d’instrucció menor
tendència a considerar que a la ciutat hi ha conflictivitat entre autòctons i
immigrants.

-

És molt destacable que siguin precisament les persones desocupades
(aturats) les que en un 73,2% considerin l’existència d’una situació de
conflicte entre ambdues comunitats (entre els ocupats el percentatge és del
54,4%), perquè en molt bona part es disputen ajuts socials i llocs de treball

Així doncs, el retrat robot dels ciutadans del Vendrell que consideren que existeix una situació
de conflicte entre els autòctons i les persones immigrants d’origen estranger respon al d’una
persona que té una o més de les següents característiques: dones, persones sense estudis i
ciutadans que es troben es situació d’atur.
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D’altra banda, destaca que la percepció del nivell d’inseguretat tant al barri de residència
com a la ciutat en general està directament relacionada amb la percepció sobre
l’existència d’una situació de conflicte entre autòctons i immigrants. En aquest sentit
destaquem que:

-

Gairebé el 83% de les persones que creuen que el seu barri és insegur,
pensen que existeix un conflicte entre ambdues comunitats, una dada
22,6 punts percentuals superior a la mitjana.
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-

Alhora, el 78,4% dels vendrellencs que pensen que el poble és insegur
creuen que al municipi existeix una situació de conflicte entre autòctons i
immigrants, una dada 18,5 punts percentuals superior a la mitjana.

Per tant, queda clar que en la mesura que els enquestats consideren que existeix un
conflicte

de

convivència

entre

nacionals

espanyols

i estrangers, la

sensació

d’inseguretat vers l’entorn més immediat de residència (barri), així com de la ciutat en
general creix exponencialment.
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Sobre els drets dels immigrants d’origen estranger

Al qüestionari de l’enquesta formulàvem quatre preguntes on demanàvem als enquestats la
seva opinió sobre alguns dels principals drets de les persones immigrants d’origen estranger.
L’objectiu era copsar fins a quin punt els ciutadans del Vendrell creien que la immigració
instal·lada a la ciutat de forma estable hauria de tenir dret a: portar la seva família
(reagrupament familiar), cobrar el subsidi en el cas de quedar-se a l’atur, votar a les eleccions
municipals i disposar de centres de culte per practicar la seva religió.

En primer lloc, pel que fa a l’opinió dels enquestats sobre el dret de les persones immigrants
al reagrupament familiar els enquestats es posicionen, en un 68,5%, a favor. En canvi,
gairebé un terç dels enquestats (31,5%) creuen que no haurien de tenir dret al reagrupament
familiar
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Respecte a l’opinió sobre si la població immigrant hauria de tenir dret a cobrar el subsidi
d’atur en cas de quedar-se sense feina (amb les mateixes condicions que els autòctons), els
enquestats mostren una major acceptació d’aquest dret que quan valoraven el dret al
reagrupament; el 83,7% dels vendrellencs enquestats recolzen el dret dels immigrants a
cobrar el subsidi d’atur. Només un 16,2% creu que no haurien de tenir el dret a cobrar-lo

Respecte al dret de la població d’origen estranger a poder votar en les eleccions
municipals, una quarta part dels enquestats (26%) creuen que la immigració del Vendrell,
tot i estar instal·lada de manera estable, no ha de poder votar a les eleccions municipals.
Tres de cada quatre (73,9%), en canvi, recolzen el dret dels immigrants establerts de forma
estable a votar a les eleccions municipals.
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En relació a l’opinió dels enquestats sobre el dret dels immigrants del municipi de poder
disposar de centres de culte per practicar la seva religió, els resultats obtinguts que aquest
és el dret que rep menys recolzament per part de la població; gairebé 4 de cada 10
enquestats (39,3%) no creu que la població immigrant hagi de poder exercir aquest dret.
El 60,6% respon afirmativament a la pregunta.
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A continuació presentem un quadre que resumeix, aglutina i ordena els resultats d’aquest
apartat:

Opinió dels enquestats sobre els drets que haurien de tenir
els immigrants instal·lats de manera estable al Vendrell

SI

No

Dret a cobrar el subsidi d’atur

83,75%

16,25%

Dret a votar a les eleccions municipals

73,9%

26,1%

Dret a portar la seva família (reagrupament familiar)

68,5%

31,5%

Dret a disposar de centres de culte per practicar la seva religió

60,6%

39,4%

-

En tots els casos, les opinions afirmatives tenen més pes que les negatives (sempre
per sobre del 60%).

-

El dret més recolzat és el que es refereix al cobrament del subsidi d’atur, amb un 83%
d’opinions favorables. En canvi, el dret a disposar de centres de culte esdevé el dret
que rep menys recolzament (gairebé un 40% de respostes negatives).

-

Els drets que superen el 30% de respostes negatives (reagrupaments i centres de
culte) són drets més susceptibles a estar vinculats amb problemes de convivència
que no pas els dos drets que estan per sobre del 70% de respostes afirmatives (atur i
vot), més vinculats a drets individuals.
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Finalment, hem construït una variable nova, on agrupem les opinions dels enquestats respecte
a tots els drets esmentats. L’objectiu passa per copsar quina és la proporció de ciutadans del
municipi que està a favor o en contra que les persones immigrants d’origen estranger puguin
gaudir o no de tots els drets esmentats.

Els resultats d’aquesta nova variable són els següents:

-

El 49,5% dels ciutadans del Vendrell consideren que les persones
estrangeres de nacionalitat no espanyola haurien de tenir tots els drets
citats amb anterioritat. Així doncs, la meitat de la població creu que les
persones immigrats d’origen estranger haurien de tenir dret al reagrupament
familiar, al cobrament del subsidi d’atur, a votar en les eleccions municipals i a
disposar de centres de culte per practicar la seva religió.

Després de fer una anàlisi detallada d’aquesta variable observem alguns resultats que val la
pena destacar:
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-

Gairebé el 75% de la gent jove (de 18 a 35 anys) enquestada opina que els
estrangers haurien de gaudir de tots els drets anteriors (un percentatge
més de 25 punts percentuals superior a la mitjana observada). Per contra, el
76,2% de la gent de 65 i més anys creu que els immigrants d’origen
estranger no els haurien de tenir tots (una proporció 25,7 punts superior a la
mitjana).

-

La gran majoria de les persones que no tenen estudis (83,7%) o que
tenen un nivell baix d’instrucció (63,8%) creuen, en uns percentatges
significativament superiors a la mitjana (entre 33 i 13 punts percentuals
respectivament), que els immigrants del municipi no haurien de tenir tots
els drets dels quals estem parlant. Per contra, la majoria de les persones
amb un nivell d’estudis superior (universitaris), a saber, 62,3% pensen
que sí, que els immigrants de nacionalitat estrangera haurien de poder
gaudir de tots aquests drets.

Per tant,el perfil de persones més tolerants amb el fenomen migratori respon al d’una
persona jove i/o amb estudis superiors,mentre que les menys tolerants són les persones
de 65 i més anys i aquelles que no tenen estudis o tenen un nivell baix d’instrucció.
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RESUM: Àmbit social (I)
Associacionisme

* Un 21,7% dels enquestats pertanyen a alguna associació o entitat: La majoria
(75,9%) només pertany a una entitat, el 24,1% a dues o més.
* Les persones amb nivells d’estudis superiros mostren nivells d’associacionisme
més elevats que la mitjana (40%). En canvi, les persones sense estudis o amb
nivells baixos estan per sota de la mitja (14%).

Relacions i proximitat amb la família més propera

* Respecte el lloc de residencia de la família més propera; el 62,8% dels
enquestats tenen la família més propera al mateix municipi. El 36,4% a d’altres
municipis (d’aquests, el 47,3% a municipis catalans que no pertanyen a la
demarcació de Tarragona, i el 30,8% a un altre municipi de la província de
Tarragona). Amb tot, el percentatge de ciutadans que tenen la seva família més
propera residint a algun municipi de les comarques tarragonines (Vendrell inclòs) és
del 74%.

* Les persones que tenen les xarxes familiars fora de la demarcació de
Tarragona responen al següent perfil: persones de nacionalitat no espanyola (més
de la meitat tenen la família fora, sobretot a l’estranger), persones que fa 10 o
menys anys que resideixen al municipi (el 65% tenen la seva família més propera
fora de la demarcació), i ciutadans que resideixen al districte 2 de la ciutat (que és
on es concentra la major part de la població estrangera).

* Pel que fa a les relacions dels enquestats amb la seva família més propera
destaquem que són molt bones (89%) o més aviat bones (9,2%). Només un 0,75%
ha contestat que no té família propera o que no hi manté cap relació.
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RESUM: Àmbit social (II)
Qualitat de les relacions amb l’entorn social i territorial més proper.
* Respecte les relacions que els ciutadans tenen amb els membres de la seva
llar (siguin familiars o no); la qualitat és molt bona (94,6%) o bona (5,4%). Per
tant, no s’observen problemes de convivència dins les unitats familiars
* Pel que fa a les relacions amb els amics: Gairebé el 95% afirma tenir unes
relacions molt bones (77,6%) o més aviat bones (17,2%). Destaca que un 5,2%
asseguren no tenir amics al municipi. Crida l’atenció que gairebé el 10% de les
persones que resideixen al districte 2 de la ciutat (zona on es concentra bona part
de la població estrangera) no tinguin amics. També destaca que el 18%
d’enquestats que fa 10 o menys anys que resideixen al Vendrell no hi tenen amics.

* Respecte la relació dels enquestats amb els seus veïns, les dades són
contundents; el 93,4% de les relacions veïnals són molt bones (65,3%) o més aviat
bones (27,2%). Només un 5,5% d’aquestes relacions són dolentes o molt dolentes.
Si aprofundim en l’anàlisi de la variable destaca que les dones (96%) mantenen
millors relacions que els homes (90,9%) Mentre que el 13,4% de les persones
residents al districte 2 asseguren tenir una relació dolenta o molt dolenta amb els
seus veïns, proporció que duplica la mitjana (6,5%).

Existència de situacions de discriminació.
* Un 10% dels enquestats afirma haver-se sentit discriminat alguna vegada. Un
fenomen transversal que afecta per igual a la totalitat de la mostra.

* Dels que afirmen haver-se sentit discriminats alguna vegada, la majoria (62,5%)
diu haver-s’hi sentit a l’ajuntament. Aquests, responen al següent perfil: persona
autòctona que considera haver rebut resposta no satisfactòria en la gestió d’algun
tràmit o en la demanda d’algun ajut públic. En aquest sentit, bona part d’aquests
ciutadans acabaven culpant a les persones immigrants d’origen estranger per
considerar que havien passat per davant d’ells.
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RESUM: Àmbit social (III)
Situacions de conflicte entre autòctons i immigrants.
Un significatiu 60% dels enquestats considera que existeix a la ciutat una
situació de conflicte entre autòctons i immigrants. Pels següents motius:
* Un 30% creu que el conflicte es produeix perquè els immigrants “no es volen
integrar”, un 24% “perquè s’emporten totes les ajudes”, el 16% ho atribueix al fet
que “hi ha molta gent racista” i el 14,6% “perquè hi ha massa estrangers i/o formen
guetos”. En tot cas, les percepcions no es basen en experiències personals; el
93,5% dels enquestats diu no haver patit mai un conflicte directe amb una persona
immigrant.
* Els perfils que més tendeix a opiniar que existeix una situació de conflicte
són: dones, persones amb nivells formatius baixos i persones desocupades.
* Creuant variables s’observa que, en la mesura que els enquestats consideren que
existeix conflicte entre autòctons i immigrants, la sensació d’inseguretat vers
l’entorn més immediat (barri) i a la ciutat en general creix exponencialment.

Sobre els drets dels immigrants d’origen estranger
* El 68,5% dels enquestats creuen que els immigrants tenen dret al reagrupament
familiar. El 83,7% recolza el dret dels immigrants a cobrar el subsidi d’atur. El
73,9% està a favor del dret dels immigrants a votar a les eleccions municipals.
El 60% està a favor del dret a disposar de centres de culte.

=> En tots els casos, les opinions afirmatives tenen més pes que les negatives
(sempre per sobre del 60%). El dret més recolzat és el cobrament del subsidi
d’atur, amb un 83% d’opinions favorables. En canvi, el dret a disposar de centres
de culte esdevé el dret que rep menys recolzament (gairebé un 40% de
respostes negatives). Els drets que superen el 30% de respostes negatives
(reagrupaments i centres de culte) són drets més susceptibles a estar vincultas amb
problemes de convivència que no pas els dos drets que estan per sobre del 70% de
respostes afirmatives (atur i vot), més vinculats a drets individuals.
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2.2.3.- ÀMBIT ASSISTENCIAL: SITUACIONS DE NECESSITAT ACTUALS I
FUTURES DE LA POBLACIÓ DEL VENDRELL

Situacions de necessitat detectades

Aquest indicador es traduïa en la següent pregunta del qüestionari de l’enquesta: “Actualment a
la seva llar hi ha problemes econòmics que impedeixen fer front a les despeses de la
hipoteca/lloguer, pagar els rebuts de l’aigua, gas, calefacció, electricitat, comunitat o comprar
aliments?

Analitzant els percentatges de resposta obtenim les següents dades:

Un 7,7% dels ciutadans del Vendrell afirmen trobar-se en una situació de necessitat i
tenir problemes per arribar a final de mes, és a dir, per fer font a les despeses bàsiques
(habitatge, llum, aigua, gas, aliments etc.). Podríem entendre aquest indicador com una
variable de mesura de la pobresa. En tot cas, el percentatge obtingut és baix perquè a la nostra
mostra la variable nacionalitat està infrarepresentadada, per bé que fent una extrapolació, a
partir de les dades econòmiques disponibles pel cens del 2011, i tenint en compte l’origen
nacional de la població podríem aventurar que aquesta proporció, que mesura l’existència de
situacions d’elevat risc d’exclusió social, es podria situar al voltant del 15% - 20%, una dada
força significativa.
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L’existència de situacions per afrontar les despeses bàsiques és una variable que manté
relacions d’associació significatives amb la situació laboral, l’edat, els anys de residència al
poble, el nivell d’ingressos individual i el nombre de persones que resideixen a la
mateixa llar. Així doncs, segons les dades obtingudes fruit de les relacions significatives de
correlació expressades en les taules de contingència arribem a les següents conclusions:

-

Les persones que actualment tenen problemes per afrontar les despeses
bàsiques (hipoteca, lloguer, rebuts d’aigua, llum, gas, electricitat i compra
d’aliments) responen al següent perfil: són sobretot persones de 35 a 64 anys,
immigrants estrangers, ciutadans que porten 10 o menys anys residint al
Vendrell, persones que estan es situació d’atur, persones que viuen en
llars on tots els seus membres actius estan en situació d’atur, gent que té
uns ingressos personals que no superen els 601€ al mes, i persones que
viuen en llars formades per 5 o més membres.

-

Del total de vendrellencs enquestats que actualment tenen problemes
econòmics greus el 68% no poden o necessiten ajuda per fer-se càrrec de
les despeses de lloguer o hipoteca, un 70% necessita ajuda per poder
pagar els rebuts d’aigua, gas, electricitat o comunitat, i un 39% no pot fer
front a les despeses derivades de la compra d’aliments.
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Una vegada sabut el percentatge global de situacions de necessitat per afrontar les despeses
bàsiques dels enquestats, i delimitats els seus perfils, és moment de saber com s’ho fan per
tirar endavant. És a dir, si reben algun tipus d’ajuda i de qui. En aquest sentit observem que:

En la majoria dels casos (74,2%) és la família de les persones que es troben en una
situació de necessitat per poder afrontar les despeses bàsiques, la que s’encarrega de
proporcionar ajuda a aquestes persones.

De totes maneres destaquem que un 25,8% d’aquestes persones que es troben en
situació de necessitat per no poder afrontar les despeses bàsiques no reben ajuda de
ningú, la qual cosa les situa en una posició de vulnerabilitat extrema. Malgrat això cal tenir en
compte que són les persones immigrants d’origen estranger les més vulnerables en aquest
54

sentit. Les seves xarxes de solidaritat familiar són menys solvents que les dels autòctons a
l’hora de poder fer front a situacions econòmiques delicades. I tenint en compte que el
fenomen migratori està infrarepresentat a la nostra mostra, aquest percentatge de
persones que no pot fer front a les despeses bàsiques de l’habitatge i/o a la compra
d’aliments i no compta amb l’ajut de ningú podria arribar fins al 30-35%.
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Reacció davant possibles situacions de necessitat futures

Un dels objectius de l’apartat sobre l’àmbit assistencial era precisament el de saber què farien
els ciutadans del Vendrell que actualment no es troben en una situació de necessitat, en
el cas de trobar-s’hi en un futur a curt o mig termini. La finalitat principal era doble; detectar
possibles casos “invisibles”, és a dir, persones que tot i trobar-se hipotèticament en una situació
de no poder fer front a les despeses bàsiques, no ho dirien a ningú per vergonya, per manca de
xarxes socials de proximitat, etc. I en segon lloc, quantificar el percentatge de persones que no
sabrien què fer o a qui acudir per manca de coneixement i xarxa social de suport en cas de
trobar-se en una situació d’aquestes característiques.

Aquest indicador es formulava a través de la següent pregunta en el qüestionari de l’enquesta:
“Si ara mateix vostè es trobés en una situació de necessitat (problemes per pagar el lloguer i la
hipoteca, problemes per comprar menjar, problemes per arribar a final de mes, etc.)
acudiria/demanaria ajuda als Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell?”. Els resultats
obtinguts es detallen a continuació:

-

La majoria d’enquestats que actualment no es troben en una situació de
necessitat (60,5%) demanarien ajuda als serveis socials de l’ajuntament si
s’hi trobessin en un futur a curt o mig termini.

-

Un significatiu 33,8% d’aquests ciutadans no acudirien als serveis socials
de l’Ajuntament. D’aquests el 80% utilitzaria altres recursos (família, amics,
veïns, entitats socials, etc.), un 13,6% no acudirien a l’ajuntament per
desconfiança (diuen que l’ajuntament no ajuda als autòctons), per bé que, com
en el cas anterior disposen i utilitzarien altres xarxes de suport familiar i de
solidaritat local (família, amics, etc.). Només un 5,6% no ho diria a ningú per
vergonya i, per tant, serien indetectables.

-

Finalment un 5,7% dels vendrellencs no saben com reaccionarien davant
d’una situació hipotètica com la plantejada per manca de coneixement i xarxa
social de suport.

En tot cas destaquem que 87,8% dels enquestats utilitzarien recursos públics (60,5% els
serveis socials de l’ajuntament) o privats (27,3% la família, els amics, entitats del tercer
sector, etc) en cas de trobar-se en una situació de necessitat per fer front a les despeses
bàsiques. Per contra un 12,20% creu que no l’ajudaria ningú, no sabria com reaccionar i/o
no ho diria a ningú per vergonya.
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L’anàlisi estadística detallada per aquesta variable ens mostra que :

-

Les persones de 65 i més anys tindrien una major tendència que la
mitjana a amagar una possible situació de vulnerabilitat econòmica
extrema.

-

Les persones sense estudis que es trobessin en una situació de
necessitat econòmica no sabrien a qui acudir en uns percentatges
significativament superiors a la mitjana registrada.

-

Més d’un 13% de les persones aturades diuen que en el cas de trobar-se
en una situació d’aquestes característiques no acudirien a l’ajuntament
perquè no tenen cap esperança que aquest els pugui ajudar (l’argument en
aquest sentit és que qualsevol ajut aniria a parar a una persona d’origen
estranger).
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RESUM: Àmbit Assistencial

Situacions de necessitat detectades

*Un 7,7% dels enquestats afirmen tenir dificultats per fer font a les despeses
bàsiques (habitatge, llum, aigua, gas, aliments etc.) Dada que podria ascendir al
15-20% donada la infrarepresentació d’immigrants a la mostra.
*Del total de vendrellencs que tenen problemes econòmics greus; el 68% no poden
o necessiten ajuda per pagar el lloguer o hipoteca, un 70% necessita ajuda per
pagar els rebuts d’aigua, gas, electricitat o comunitat, i un 39% no pot fer front a les
despeses derivades de la compra d’aliments.
*Perfil de les persones amb problemes per afrontar les despeses bàsiques:
persones de 35 a 64 anys, immigrants, ciutadans que porten 10 o menys anys
residint al Vendrell, persones aturades, persones que viuen en llars on tots els seus
membres actius estan aturats, gent amb ingressos personals inferirors als 601€ al
mes, i persones que viuen en llars formades per 5 o més membres.

Reacció davant possibles situacions de necessitat futures

Pel que fa a les persones amb problemes econòmics greus en l’actualitat:
* En la majoria dels casos (74,2%) és la família la que s’encarrega de proporcionar
ajuda a les persones amb problemes econòmics greus.
* En tot cas, destaca que un 25,8% de les persones que es troben en situació de
necessitat per no poder afrontar les despeses bàsiques no reben ajuda de ningú.
Pel que fa a persones sense problemes econòmics greus en l’actualitat:
*El 87,8% dels enquestats utilitzarien recursos públics (60,5% els serveis socials de
l’ajuntament) o privats (27,3% la família, els amics, entitats del tercer sector, etc) en
cas de trobar-se en una situació de necessitat per fer front a les despeses bàsiques.
Per contra, un 12,20% creu que no l’ajudaria ningú, no sabria com reaccionar i/o no
ho diria a ningú per vergonya.
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2.3.- EIX ECONÒMIC-LABORAL
	
  

2.3.1.- ÀMBIT ECONÒMIC: ELS INGRESSOS DE LA POBLACIÓ DEL
VENDRELL
	
  
El nivell d’ingressos individual dels enquestats

Els ingressos mensuals néts individuals és una variable de caràcter econòmic que ens dóna
informació sobre el poder adquisitiu de la població. És un indicador que normalment obté uns
percentatges de no resposta força elevats, ja que els enquestats són reticents a donar aquest
tipus d’informació. Malgrat això, en el cas que ens ocupa, el percentatge de persones que no
ha volgut contestar la pregunta és força acceptable, i es situa en el 16%.

No serveix de res interpretar els resultats d’aquesta pregunta pel total de la població sense
diferenciar la seva condició o situació social. Per tant distingirem entre persones jubilades (ens
referim a la població de 65 i més anys), població aturada (persones en edat de treballar que no
estan ocupades però busquen feina) i persones ocupades (els que tenen feina i treballen).

Els jubilats (persones inactives de 65 i més anys)

En primer lloc cal dir que el percentatge de no resposta entre aquest col·lectiu es situa en
el 19,5% i és lleugerament més elevat que l’observat pel total de la població (3,5 punts
percentuals). De les persones inactives de 65 i més anys que han contestat la pregunta hem
obtingut els següents resultats:

-

Només el 10% del total de persones jubilades de la ciutat no cobren cap
tipus de pensió. La totalitat són dones que viuen amb la seva parella, i
cap d’aquestes persones resideix en una llar sense ingressos.

-

Dels que tenen ingressos, bona part no superen els 900€ mensuals (això
suposa el 63,5% del total del col·lectiu). D’aquests el 45% cobra unes
pensions que oscil·len entre els 300 i els 600€, mentre la resta (55%) ingressa
entre 601 i 900€ al mes.

-

El 36,5% del total del col·lectiu de persones inactives de 65 i més anys
que té ingressos cobra més de 900€ al mes. D’aquests el 50% es mou en la
franja que va dels 901 als 1.200€, metre que l’altre meitat ingressa
mensualment més de 1.200€.

61

Pel que fa als ingressos pel total de la unitat familiar destaquem que el 50% de les llars on
resideixen aquestes persones tenen uns ingressos mensuals superiors als 1.200€. Del
total de llars integrades per persones inactives de 65 i més anys que ingressen menys de
1.200€; el 43,7% disposen d’una renta neta mensual d’entre 600€ i 900€, el 34,4% d’uns
ingressos d’entre 901€ i 1.200€, i només el 21,8% d’aquestes llars tenen rendes inferiors als
600€ (en el 57% dels casos són llars formades només per un individu).
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Per tant, pel que fa a la capacitat econòmica de la gent gran podem treure dues grans
conclusions:
-

En primer lloc, no s’observen casos de pobresa extrema.

-

En segon lloc, el poder adquisitiu a nivell personal d’aquestes persones és
limitat (el 67,1% cobra menys de 901€ al mes). A més, el 67,2% de les llars
on resideixen aquestes persones tenen uns ingressos superiors als 900€
mensuals, i la mitjana de persones per llar és de 2. Per tant, no detectem a
nivell quantitatiu problemàtiques econòmiques destacables. De fet, cap de les
persones residents en aquestes llars ha manifestat tenir problemes econòmics
que impedeixin fer front a les despeses bàsiques (habitatge, energia i
alimentació, etc).

Els aturats (persones en edat de treballar que estan desocupades però busquen feina)

El percentatge de no resposta entre aquest col·lectiu, pel que fa a la pregunta sobre els
ingressos mensuals individuals es situa només en 3,6%, i és molt inferior a l’observat pel
total de la població (16%). Per tant, tenim un percentatge de respostes pràcticament del 100%.

Els ingressos mensuals dels aturats, segons les dades de l’enquesta, són els següents:
-

El 46,3% dels aturats no perceben actualment cap tipus d’ingrés mensual.

-

Del 53,7% que sí que tenen ingressos mensuals, el 62,1% cobren una
quantitat inferior als 600€. Dit d’una altra manera el 86,2% dels aturats que
tenen algun tipus d’ingrés al mes cobra menys de 900€
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En primer lloc cal posar de manifest que el percentatge total d’aturats que no cobra
prestació d’atur és del 52,4%, una dada que podria situar-se en el 65% aproximadament
si tinguéssim en compte el pes de la població d’origen estranger.

Totes les persones aturades del Vendrell que no tenen cap tipus d’ingrés mensual a
nivell individual viuen en llars formades per més d’una persona. El 44% viuen amb la
parella i els fills, el 25% en parella, el 12% en llars monoparentals i el 19% amb els pares . Els
aturats viuen en llars on la mitjana dels seus membres és de 2,8. Per tant no s’observen
casos d’aïllament extrem i/o manca alarmant de xarxes socials de proximitat.

El més preocupant és que un 47% dels aturats que no tenen cap tipus d’ingrés viu amb
unitats familiars on els ingressos del total dels membres de la llar són inferiors a als
900€ mensuals.

Així doncs, a mode de resum, la situació dels aturats al Vendrell es caracteritza per una
limitació molt evident de recursos econòmics a nivell individual, on el 79,6% o no tenen
ingressos o perceben una quantitat mensual no superior als 600€. No s’observen casos
d’aïllament extrem, solitud o manca alarmant de xarxes socials de proximitat, per bé que
en el 44% dels casos aquests desocupats tenen fills a càrrec. Tots els aturats que no
cobren prestació d’atur viuen en llars que tenen algun ingrés, per bé que en el 47% dels
casos aquets ingressos són inferiors als 900€. I tenint en compte que el 64% d’aquets
aturats viu en llars que superen els dos membres, les possibles situacions de
vulnerabilitat i risc d’exclusió són significatives.

Totes aquestes dades no tenen en compte la influència de la immigració de nacionalitat
estrangera majoritària al Vendrell, a saber, els marroquins, per tant el risc de vulnerabilitat i
exclusió social entre els aturats podria ser major del que indiquen les dades presentades.

Els ocupats (persones que treballen)

El percentatge de no resposta entre aquest col·lectiu, pel que fa a la pregunta sobre els
ingressos mensuals individuals es situa en el 21,4% i és significativament superior a
l’observat pel total de la població (16%). Els resultats d’aquesta variable pel que fa a les
persones que treballen al Vendrell són els següents:

-

El 17,9% dels ocupats al municipi del Vendrell tenen un salari no superior als
900€ mensuals.
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-

El 26,5% dels vendrellencs que treballen cobren un sou que va entre els 901 i
els 1.200€ al mes.

-

La majoria dels ocupats enquestats, a saber, el 43,8%, cobra entre 1.201 i
2.000€ al mes.

-

Gairebé el 12% de les persones ocupades del Vendrell percep un salari
superior als 2.000€ mensuals.

Així doncs, la majoria de les persones ocupades residents al Vendrell (82,1%) tenen un
salari superior als 900€ mensuals. D’aquests el 32,3% té uns ingressos mensuals d’entre
901€ i 1.200€, el 53,4% obté uns ingressos que oscil·len entre els 1.201€ i els 2.000€, , i el
14,3% cobra mensualment més de 2.000€.

Totes aquestes dades no tenen en compte la influència de la immigració de nacionalitat
estrangera majoritària al Vendrell, a saber, els marroquins, per tant el percentatge de persones
amb salaris baixos podria ser major.
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Al creuar aquesta variable amb la resta d’indicadors estructurals de l’enquesta hem observat
relacions significatives d’associació amb el sexe, el nivell d’estudis, la situació laboral, la
pertinença associativa i el tipus de jornada laboral, de manera que:

-

Són les dones les qui menys cobren, i és que el 26,3% tenen un salari no
superior als 900€, mentre que la mateixa dada pels homes és només del
10,5%. A més, els homes que cobren més de 2.000€ suposen el 16,3%,
mentre que en el cas de les dones el percentatge és inferior al 7%. Això
s’explica en part perquè són les dones les qui en major proporció tenen
contractes a temps parcial (mitja jornada o inferior), la qual cosa influeix
directament en la quantitat d’ingressos mensuals.

-

El nivell d’estudis també és una variable que influeix de manera contundent en
els salaris de les persones ocupades residents al Vendrell. A saber, el 47,2%
de les persones ocupades que tenen un nivell d’estudis alt cobren
mensualment més de 2.000€, una dada que quadruplica la mitjana observada.
I és que només un 2,8% dels vendrellencs amb estudis universitaris que
treballa cobra 900€ o menys al mes, mentre que la mateixa dada pels que
no tenen estudis és del 33,3%.

-

Són els autònoms amb treballadors els ocupats que tenen un salari més
elevat. A saber, gairebé el 43% tenen un salari superior als 2.000€ mensuals.
En canvi, els treballadors assalariats cobren remuneracions més baixes en
comparació amb els autònoms.

-

Tot i que amb les dades d’aquesta enquesta no es pot corroborar (degut a la
infrarepresentació del col·lectiu de nacionalitat no espanyola), totes les dades
secundàries analitzades (cens del 2011), i les tendències que ens apunten
altres indicadors d’aquesta enquesta podem dir que els treballadors
autòctons perceben uns sous significativament superiors als dels
treballadors immigrants d’origen estranger.

-

Crida l’atenció que les persones ocupades de la ciutat que formen part
d’alguna entitat tinguin uns salaris significativament més elevats que la
resta. I és que el 23,1% dels assalariats que estan associats cobra més de
2.000€ al més, una xifra que entre els treballadors que no formen part de cap
entitat és només del 8,1%. És a dir, el fet d’estar associat té una influència
directa en la retribució salarial.
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-

Finalment, constatem que són les persones ocupades d’entre 36 a 64
anys les qui tenen una remuneració salarial significativament superior als
treballadores d’edats més joves. Només un 1,8% dels vendrellecs d’entre 18
i 35 anys que treballen i cobren un sou superior als 2.000€, mentre que la
mateixa dada pels treballadors d’entre 36 a 64 anys és del 16,2%.

Per tant, el perfil de treballadors residents al Vendrell que tenen uns salaris més alts
respon a les següents categories socials: homes, nacionals espanyols, membres d’alguna
entitat del teixit associatiu, persones amb un nivell alt d’estudis, persones amb
contractes indefinits, autònoms amb treballadors al seu càrrec i persones d’entre 36 a 54
anys.

De la mateixa manera el perfil d’ ocupats residents al Vendrell que tenen els salaris més
baixos comparteixen totes o alguna d’aquestes categories: dones, immigrants d’origen
estranger, persones no associades, persones d’entre 18 a 35 anys, persones amb
contractes temporals, treballadors assalariats, i persones amb un nivell baix
d’instrucció.
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El nivell d’ingressos de les llars del Vendrell

Aquest indicador fa referència al nivell d’ingressos néts que perceben les llars del Vendrell al
mes. És a dir, la suma dels ingressos de totes les persones que viuen en el mateix habitatge.
La proporció de persones que no han contestat aquesta pregunta és molt significativa, a
saber, gairebé del 29%. El percentatge de no resposta és pràcticament el doble que l’obtingut
per la pregunta anterior (la dels ingressos individuals), cosa que és normal ja que s’ajunten les
persones que no volen contestar amb les que no saben realment quina és la suma dels
ingressos dels membres de la llar.

Dit això, doncs, i tenint en compte únicament les respostes d’aquells que han contestat la
pregunta podem dir que:

-

El 21,3% de les llars del Vendrell ingressen menys de 900€ mensuals. Del
total d’aquestes llars destaquem que:
o

-

El 40% ingressa 600€ o menys al mes.

El 13,3% de les llars dels enquestats ingressen entre 900 i 1.200€ al mes.
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-

El 32,9,8% de les llars del Vendrell tenen uns ingressos mensuals que oscil·len
entre els 1.201 i els 2.000€ mensuals.
Del total d’aquestes llars destaquem que:
o

-

El 50% ingressa entre 1.201 i 1.500€ al mes.

El 20,6% de les famílies del Vendrell tenen uns ingressos que es mouen entre
els 2.000€ i els 3.000€ al mes.
Del total d’aquestes llars destaquem que:
o

-

El 44% ingressa entre 2.001 i 2.500€ al mes.

Un 11,9% de les llars vendrellenques tenen uns ingressos mensuals superiors
als 3.000€.

Totes aquestes dades no tenen en compte la influència de la immigració de nacionalitat
estrangera majoritària al Vendrell, a saber, els marroquins.

Les principals característiques de les llars que ingressen un import no superior als 900€
mensuals i per tant, les més susceptibles a caure en situació d’exclusió, tenen alguna/es de les
següents característiques: llars formades per gent de 65 i més anys, llars formades per
persones de nacionalitat estrangera, llars on algun/s dels seus membres té un nivell baix
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d’estudis, llars unipersonals o monoparentals amb fills (sobretot aquelles on el
progenitor principal és la dona), llars amb alguna persona aturada.
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RESUM: Àmbit Econòmic (I)

El nivell d’ingressos individual dels enquestats
Percentatge de persones que no han volgut contestar la pregunta = 16%.

JUBILTATS: El 10% dels jubilats enquestats no cobra cap tipus de pensió (són
dones que viuen amb la seva parella, i cap resideix en una llar sense ingressos).
Dels que tenen ingressos, bona part no supera els 900€ mensuals (63,5% del total
del col·lectiu). D’aquests, el 45% cobra pensions que oscil·len entre els 300 i els
600€. Pel que fa als ingressos pel total de la unitat familiar, el 50% de les llars on
resideixen aquestes persones tenen uns ingressos mensuals superiors als 1.200€.

ATURATS: Es detecten limitacions de recursos econòmics a nivell individual:
*El 79,6% o no tenen ingressos o perceben una quantitat mensual no superior als
600€. No s’observen casos d’aïllament extrem, solitud o manca de xarxes de
proximitat, per bé que en el 44% dels casos aquests desocupats tenen fills a càrrec.
*Tots els aturats que no cobren prestació d’atur viuen en llars que tenen algun
ingrés, per bé que en el 47% dels casos amb ingressos inferiors als 900€. I tenint en
compte que el 64% d’aquets aturats viu en llars que superen els dos membres, les
possibles situacions de vulnerabilitat són significatives.

OCUPATS: El 82,1% tenen un salari superior als 900€ mensuals (32,3% d’entre
901€ i 1.200€, 53,4% entre els 1.201€ i els 2.000€, i el 14,3% més de 2.000€)
*Perfils amb salaris més alts: homes, espanyols, membres d’alguna entitat, amb
nivell alt d’estudis, amb contractes indefinits, autònoms amb treballadors a càrrec i
persones d’entre 36 a 54 anys.
*Perfils amb salaris més baixos: dones, immigrants d’origen estranger, persones
no associades, d’entre 18 a 35 anys, amb contractes temporals, treballadors
assalariats, i persones amb un nivell baix d’instrucció.
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RESUM: Àmbit Econòmic (II)

El nivell d’ingressos de les llars del Vendrell
Percentatge de persones que no han volgut contestar la pregunta = 29%.

*El 21,3% de les llars del Vendrell ingressen menys de 900€ mensuals. Del total
d’aquestes llars destaquem que el 40% ingressa 600€ o menys al mes.
* El 13,3% de les llars dels enquestats ingressen entre 900 i 1.200€ al mes.
* El 32,9,8% de les llars del Vendrell tenen uns ingressos mensuals que oscil·len
entre els 1.201€ i els 2.000€ mensuals. .
* El 20,6% de les famílies del Vendrell tenen uns ingressos que es mouen entre els
2.000€ i els 3.000€ al mes. Del total d’aquestes llars el 44% ingressa entre 2.001€ i
2.500€ al mes.
*Un 11,9% de les llars vendrellenques ingressen més de 3.000€ mensuals.

Les llars que ingressen un import no superior als 900€ mensuals i per tant, les més
susceptibles a caure en situació d’exclusió, tenen alguna/es de les següents
característiques: llars formades per gent de 65 i més anys, llars formades per
persones de nacionalitat estrangera, llars on algun/s dels seus membres té un nivell
baix d’estudis, llars unipersonals o monoparentals amb fills, llars amb algun membre
a l’atur.
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2.4.- EIX URBÀ-TERRITORIAL
2.4.1.- ÀMBIT TERRITORIAL: LLOC DE RESIDÈNCIA I SEGURETAT

Satisfacció sobre el lloc i l’habitatge de residència 	
  

Davant la pregunta: “si pogués triar, on li agradaria viure?” els ciutadans del Vendrell han
respost el següent:

-

El 67,6% ho faria al mateix habitatge on resideix.

-

Un 12,5% diu que aniria a viure a un altre municipi de Catalunya

-

Un 7,2% preferiria viure en un altre barri/zona de la ciutat.

-

Un 6,2% viuria en un altre municipi de la resta de l’estat espanyol si pogués
triar.

-

Un 2,7% voldria marxar a viure a l’estranger.

-

Un 2,2% es quedaria a la mateixa zona/barri on resideixen ara, però canviarien
d’habitatge.

-

Només un 1,5% assegura que tant li és i que no té preferències

	
  
Així doncs, observem que la immensa majoria de vendrellencs (69,8%) tornarien a triar el
mateix barri on resideixen actualment si poguessin escollir (i d’aquests, gairebé el 97%
tornarien a triar el mateix habitatge). Només un 7,2% es quedaria al municipi però canviaria de
barri/zona. Tot això ens indica que al 77% dels enquestats els agrada viure al Vendrell
perquè si poguessin tornar a triar escollirien el mateix municipi.

Malgrat tot, un 21,5% dels ciutadans del Vendrell no escollirien el municipi del Vendrell
per anar-hi a viure si ara mateix tinguessin la possibilitat d’escollir. Un percentatge significatiu
que pot amagar cert descontentament amb el fet de residir a la ciutat.

De totes les persones que marxarien del Vendrell per anar a viure a un altre lloc; el 58,1%
anirien a viure a un altre municipi de Catalunya, un 29% marxaria a un altre municipi de
la resta de l’estat espanyol, i un 12,8% se n’aniria a l’estranger (més de la meitat
d’aquestes persones són joves).
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Les anàlisis detallades de taules de contingència ens mostren que aquesta variable manté
relacions d’associació significatives amb l’edat, el nivell de seguretat del barri i de la ciutat,
la confiança amb l’ajuntament, i la percepció sobre el fenomen migratori. Les principals
conclusions que se’n deriven són les següents:

-

El 30% dels vendrellencs de 18 a 34 anys triarien un altre municipi per
viure-hi si ara poguessin escollir (una dada gairebé 8 punts percentuals
superior a la mitjana).

-

Pel que fa a les persones grans, aquelles de 65 i més anys, la tendència és
la inversa de la que acabem de comentar. Així doncs, el 81,6% d’aquestes
persones asseguren que si poguessin triar escollirien el mateix habitatge
i la mateixa zona. En aquest sentit, el fet que la majoria d’aquestes persones
portin molts anys vivint al mateix veïnat incrementa el sentiment de pertinença
a una comunitat de la qual es senten integrats. Les relacions d’ajuda,
solidaritat, coneixences mútues i xarxa social consolidada desemboquen en
una major identificació amb el poble i el barri, que es tradueix en qualitat de
vida i seguretat.
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-

En la mesura en que tant el barri com el poble es consideren segurs
(nivell de seguretat) s’incrementa la proporció de ciutadans que tornarien
a triar el mateix habitatge i barri de residència. Gairebé el 74% dels
enquestats que consideren que el seu barri en particular i el poble en general
és segur també afirmen que si poguessin triar tornarien a escollir el mateix
habitatge. En canvi, la proporció de gent que afirma que el seu barri o el
municipi en general és insegur diu que triaria viure en un altre municipi de la
resta de l’estat espanyol (13%) o de l’estranger (9,3%) en uns percentatges
molt més elevats que les respectives mitjanes.

-

D’altra banda, i respecte al fenomen migratori, els ciutadans del Vendrell
que consideren que la immigració instal·lada al municipi de manera
estable no hauria de tenir dret al reagrupament familiar, cobrar el subsidi,
votar a les eleccions municipals, ni disposar de centres de culte per
practicar la seva religió, mostra una major predisposició a voler marxar
del municipi. A saber, el 24% d’aquests ciutadans triarien un altre municipi per
viure si poguessin triar (una dada 2,5 punts percentuals superior a la mitjana
observada). De la mateixa manera, gairebé el 29% dels ciutadans que
consideren que al municipi hi ha una situació de conflicte entre autòctons
i immigrants triarien un altre municipi si poguessin escollir on viure.

-

Finalment, la confiança amb l’ajuntament és també una variable que té una
influència directa a l’hora d’escollir el lloc on viure, en el cas de poder triar.
Expressem aquest grau de confiança amb dues variables: el fet d’haver-se
sentit discriminat alguna vegada al Vendrell, ja que com analitzarem més
endavant la gran majoria d’aquestes persones consideren que aquesta
discriminació la van patir per part de l’ajuntament. I el fet de no demanar ajuda
als serveis socials de l’ajuntament en cas de patir alguna situació de
necessitat, ja que una part d’aquesta gent afirma que no acudiria al consistori
per manca de confiança.
Així doncs, les dades ens diuen que, per una banda, el 45% dels ciutadans
que afirmen haver-se sentit discriminats per l’ajuntament, i per l’altre el
52% dels vendrellencs que asseguren no confiar gens en l’ajuntament si
algun dia es troben en una situació de necessitat, triarien un altre
municipi per viure en el cas que poguessin escollir.

A mode de resum, doncs, podríem dir que el tipus ideal de persones del municipi que tenen
major risc de fuga, és a dir, que marxarien del Vendrell si poguessin, són aquelles que
responen a totes o algunes d’aquestes característiques: tenir entre 18 i 35 anys, considerar
que el barri de residencia o el municipi són llocs insegurs, tenir poca confiança amb
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l’ajuntament o la percepció d’haver estat discriminats per l’administració local, i
considerar que la immigració instal·lada al Vendrell de forma estable no hauria de tenir
dret al reagrupament familiar, a votar en les eleccions municipals, a gaudir del subsidi
d’atur, ni a disposar de centres de culte.
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Percepció del nivell de seguretat dels barris del Vendrell	
  

Dins aquest apartat, on es presenten indicadors que fan referència a l’eix territorial, una de les
variables que contenia l’enquesta tenia com a objectiu captar la percepció de seguretat dels
ciutadans. Per fer-ho, es preguntava als enquestats que valoressin el nivell de seguretat del
seu barri primer, i del poble desprès, en una escala del 0 al 10 (sent 0, no hi ha gens de
seguretat, i 10, hi ha molta seguretat).

De les dades obtingudes d’aquest indicador per barris destaca el següent:

-

El nivell mitjà de seguretat als barris segons la percepció dels
vendrellencs és del 6,29 en una escala del 0 al 10.

-

La desviació típica, és a dir, la mitjana de les desviacions de totes les
puntuacions respecte la mitjana aritmètica és del +/- 2,3, cosa que ens
indica que les variacions de les diferents puntuacions realitzades respecte la
mitjana (el 6,29) és significativa, i això implica certa dispersió entre els
ciutadans a l’hora de puntuar el nivell de seguretat del seu barri. El gruix
de les puntuacions oscil·la entre el 4 i el 8,6. Aquesta dada ens dóna indicis
que hi pot haver una relació d’associació significativa entre aquest indicador i
alguna de les variables estructurals de l’enquesta, la qual cosa comprovarem
tot seguit.

	
  
	
  
Per poder creuar aquest indicador de percepció de seguretat al barri ens cal reconvertir la
variable actual, que és de caràcter quantitatiu, amb una variable qualitativa. És per això que
etiquetarem les puntuacions inferiors a 5 en la categoria “Insegur”, el 5 el reconvertirem en la
categoria “Ni segur ni insegur”, i els valors que van del 6 al 10 els convertirem en la categoria
“Segur”. Una vegada feta aquesta recodificació els resultats obtinguts es mostren a la gràfica
següent:
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Amb tot, el 67,5% dels enquestats considera que viu en un barri segur, un 17,25% té la
percepció que la seva zona de residència és insegura, mentre que un 15,25% qualifica la
seguretat del seu barri com a acceptable (ni segur ni insegur, a saber, del 0 al 10 li posen una
nota de 5).

De tots els creuaments fets amb aquest indicador recodificat han resultat ser significatius els
realitzats amb les variables: nacionalitat, zona territorial de residència, percepció de
conflicte entre autòctons i immigrants i anys de residència al municipi. Les conclusions
més destacades derivades d’aquesta anàlisi detallada de taules de contingència són les
següents:

-

Resulta que els ciutadans del Vendrell d’origen no estranger tenen una
percepció més negativa del nivell de seguretat de la seva zona més
immediata de residència que no pas els immigrants. I és que, el
percentatge d’autòctons (nacionals espanyols) que qualifiquen de segur el seu
barri de residència és del 65,5%, una xifra 27,6 punts percentuals inferior a la
registrada pels immigrants estrangers (la qual ascendeix fins al 93,1%). Tot i
que bona part de la població immigrant resideix en habitatges més aviat
modestos, la percepció de seguretat pel que fa al lloc de residència
d’aquesta població és més elevada que no pas la dels autòctons. Això pot
ser degut a la comparativa que molts poden establir amb els nivells de
seguretat residencial dels barris o zones dels països d’on provenen, sobretot
els originaris del continent Africà.

-

Pel que fa al temps de residència al municipi resulta significatiu que el 86,4%
de les persones que porten menys de 10 anys residint a la ciutat
qualifiquin el seu barri de segur, un percentatge molt superior a la mitjana
observada (67,5%).

-

Respecte a la zona territorial de residència observem que gairebé el 28% dels
ciutadans que viuen al districte 2 (zona on es concentra la major part de
les persones d’origen estranger que viuen al Vendrell) consideren que el
seu barri és insegur, una proporció 10,6 punts percentuals superior a la
mitjana observada.
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-

El nivell d’estudis també és una variable que influeix en la percepció de
seguretat del barri. Tant és així que el 30,2% dels enquestats sense estudis
consideren que el seu barri és insegur, mentre que el percentatge
observat per a les persones amb estudis mitjans o alts no arriba el 13%.

-

La percepció que la gent té del fenomen migratori també té una influència
significativa pel que a la percepció del nivell de seguretat del barri. A saber,
només el 58,6% de les persones que creuen que al Vendrell hi ha una
situació de conflicte entre autòctons i immigrants consideren que el seu
barri és segur, mentre que el percentatge en el cas dels que consideren
que aquesta situació de conflicte no existeix ascendeix fins al 80,6%.

Per tant, el retrat dels ciutadans del Vendrell que consideren que el seu barri és insegur respon
a una o vàries d’aquestes característiques: ser nacional espanyol (autòcton), portar més de
20 anys residint al municipi, viure al districte 2, no tenir els estudis elementals acabats o
tenir un nivell d’instrucció baix (estudis obligatoris i prou), i tenir la percepció que al
municipi existeix una situació de conflicte entre els autòctons i les persones immigrants
d’origen estranger.
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Percepció del nivell de seguretat a la ciutat del Vendrell

Aquest és un indicador molt semblant a l’anterior, la única diferència és que en aquest cas la
valoració sobre el nivell de seguretat es fa tenint en compte l’àmbit territorial de la ciutat en
general, i no pas només la del barri o zona més immediata de residència.

Es tractava de valorar d’una escala del 0 al 10 el nivell de seguretat del municipi del Vendrell en
general i els resultats són els següents:

-

La nota mitjana obtinguda ha estat d’un 5,85 una puntuació 0,44 dècimes
inferior a la mitjana del nivell de seguretat obtinguda per barris.

-

La desviació típica és de + - 1,9, cosa que denota un grau de dispersió en el
global de les puntuacions observades inferior a la registrada en el cas dels
barris. D’aquesta manera el gruix de les puntuacions oscil·la entre el 3,9 i el
7,75.
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Al reconvertir aquesta variable quantitativa en una de qualitativa, seguint el mateix criteri que
en la pregunta anterior, és a dir, etiquetant les puntuacions inferiors a 5 en la categoria
“Insegur”, els valors que van del 6 al 10 en la categoria “Segur” i les puntuacions iguals 5 en la
categoria “Ni segur ni insegur” obtenim els següents resultats:

El 57,7% dels enquestats considera que el Vendrell és un municipi segur, una dada gairebé
10 punts inferior a la registrada a nivell de barris. Un 18,7% dels ciutadans del Vendrell afirmen
que la ciutat és insegura, una dada pràcticament idèntica a la observada a nivell de barris.
Mentre que el 23,5% dels vendrellencs qualifica la seguretat del municipi d’acceptable (ni
segura ni insegura, a saber, del 0 al 10 li posen una nota de 5), una dada 8,2 punts percentuals
superior a la registrada per barris.

Així doncs podem concloure que:

-

La percepció d’inseguretat a la ciutat en general és pràcticament idèntica
a la registrada a nivell de barris.

-

La percepció de seguretat és més elevada quan es valora en clau de barri
(67,5%) que quan es fa en clau de ciutat (57,75%).

-

Una altra diferència entre la percepció de seguretat a nivell de ciutat i a
nivell de barris rau en la major indeterminació que s’expressa quan
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parlem de la seguretat del global del municipi. A saber, hi ha un gruix molt
més elevat de ciutadans que quan valoren la seguretat a nivell de ciutat, en
una escala del 0 al 10, li posen un 5 just (23,5%), mentre a nivell de barris
l’aprovat just obté un percentatge del 15,2%.

Finalment, cal destacar que la percepció de seguretat de la ciutat en general depèn sobretot
dels anys de residència al municipi i de la percepció respecte a l’existència o no d’un
conflicte a la vila entre autòctons i persones estrangeres:

-

Gairebé el 82% dels ciutadans del municipi que porten menys de 10 anys
residint-hi consideren que el Vendrell és una ciutat segura (una dada 24,3
punts percentuals superior a la mitjana)

-

Només el 48,5% de les persones que consideren que hi ha una situació de
conflicte entre autòctons i immigrants afirma que el Vendrell és una ciutat
segura (una dada 9,2 punts percentuals inferior a la mitjana observada).

Per tant, el retrat de les persones que consideren que la ciutat del Vendrell és insegura respon
a alguna o vàries de les següents variables: persones que porten més de 20 anys residint a
la ciutat, i persones que creuen que al Vendrell existeix una situació de conflicte entre
autòctons i immigrants.

	
  
	
  

91

	
  

	
  

92

RESUM: Àmbit territorial (I)
Satisfacció sobre el lloc i l’habitatge de residència
* Al 77% dels enquestats els agrada viure al Vendrell perquè si poguessin tornar a
triar escollirien el mateix municipi.
* Malgrat tot, un 21,5% dels ciutadans del Vendrell no escollirien el Vendrell. De
totes les persones que marxarien del Vendrell per anar a viure a un altre lloc; el
58,1% anirien a viure a un altre municipi de Catalunya, un 29% marxaria a un altre
municipi de la resta de l’estat espanyol, i un 12,8% se n’aniria a l’estranger (més de
la meitat d’aquestes persones són joves).

El perfil de persones que tenen major risc de fuga, responen a totes o algunes
d’aquestes característiques: tenir entre 18 i 35 anys, considerar que el barri de
residència o el municipi són llocs insegurs, tenir poca confiança amb l’ajuntament o
la percepció d’haver estat discriminats per l’administració local, i considerar que la
immigració instal·lada al Vendrell de forma estable no hauria de tenir certs drets.

Percepció del nivell de seguretat al barri de residència
* El nivell mitjà de seguretat als barris segons la percepció dels vendrellencs és del
6,29 en una escala del 0 al 10 (El gruix de les puntuacions oscil·la entre el 4 i el
8,6).
* El 67,5% dels enquestats considera que viu en un barri segur, un 17,25% té la
percepció que la seva zona de residència és insegura, mentre que un 15,25%
qualifica la seguretat del seu barri com a acceptable.

El retrat dels ciutadans del Vendrell que consideren que el seu barri és
insegur respon a una o vàries d’aquestes característiques: ser nacional espanyol
(autòcton), portar més de 20 anys residint al municipi, viure al districte 2, no tenir els
estudis elementals acabats o tenir un nivell d’instrucció baix (estudis obligatoris i
prou), i tenir la percepció que al municipi existeix una situació de conflicte entre els
autòctons i les persones immigrants d’origen estranger.
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RESUM: Àmbit territorial (II)
Percepció del nivell de seguretat de la ciutat del Vendrell

* La nota mitjana obtinguda ha estat d’un 5,85 una puntuació 0,44 dècimes inferior a
la mitjana del nivell de seguretat obtinguda per barris (el gruix de les puntuacions
oscil·la entre el 3,9 i el 7,75).
* El 57,7% dels enquestats considera que el Vendrell és un municipi segur. Un
18,7% dels ciutadans del Vendrell afirmen que la ciutat és insegura, mentre que el
23,5% dels vendrellencs qualifica la seguretat del municipi d’acceptable.

El retrat de les persones que consideren que la ciutat del Vendrell és insegura
respon a alguna o vàries de les següents variables: persones que porten més de 20
anys residint a la ciutat, i persones que creuen que al Vendrell existeix una situació
de conflicte entre autòctons i immigrants.

DIFERÈNCIES ENTRE LA PERCEPCIÓ DEL NIVELL DE SEGURETAT ALS
BARRI I A LA CIUTAT:

* La percepció d’inseguretat a la ciutat en general és pràcticament idèntica a la
registrada a nivell de barris.

* La percepció de seguretat és més elevada quan es valora en clau de barri
(67,5%) que quan es fa en clau de ciutat (57,75%).

* Una altra diferència entre la percepció de seguretat a nivell de ciutat i a nivell de
barris rau en la major indeterminació que s’expressa quan parlem de la
seguretat del global del municipi.
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