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El present document descriu, a partir principalment de dades poblacionals, educatives i laborals, la situació d’infants i adolescents a la ciutat d’Igualada.  

És doncs un recull sintètic d'indicadors que ens permet tenir una visió global del municipi d'Igualada. Es centra en dades generals però sempre posant 

el focus en els infants i adolescents del municipi. Només si coneixem d’a prop la seva realitat, podrem implementar unes polítiques públiques que donin 

resposta a les necessitats presents i futurs d'aquests col·lectius.  

El capítol es divideix en 6 subapartats: població, llars i famílies, educació, economia i treball, infància i adolescència en risc, i hàbits relacionats amb la salut. 

A cadascun es recullen dades de diferents fonts secundàries, principalment de: l’Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.cat), el Padró municipal 

d’habitants d’Igualada, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el Programa Hermes de la Diputació de Barcelona i la pàgina web municipal 

(www.igualada.cat). Aquesta informació es complementa amb dades proporcionades pel propi ajuntament, a petició de la coordinació del PLIA i amb 

informació procedent d’informes i plans estratègics sectorials que fan referència a la infància i adolescència. 
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1. Població 

1.1. Evolució de la població 

Igualada, capital de la província de l'Anoia, té 

(segons dades del padró d'habitants del 2016) 

una població de 38.987 habitants. El volum de la 

seva població representa un 33,2% del total 

d'habitants de la comarca.  

Territorialment ocupa una superfície de 8,1 Km² 

i, tot i ser un municipi de dimensions reduïdes 

en comparació a d'altres de la comarca, la seva 

densitat de població és elevada i concentra un 

terç del total del territori.  

 

 

 

Taula 1. Densitat de la població. Habitants per Km2   

 

Dades d'Igualada. 2016                                                    

Dades municipi Igualada 
Població (2016) 38.987 
Superfície (Km2) 8,1 

Font: Padró municipal d'habitants 2016. ldescat 

 

Taula 2. Comparativa amb altres nivells territorials. 2016 

  Població Superfície Densitat 
Igualada 38.987 8,1 4807,3 
Anoia 117.504 866,3 135,6 
Barcelona 5.542.680 7726,4 717,4 
Catalunya 7.522.596 32108 234,3 
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Una de les característiques de la població 

d'Igualada és el seu creixement demogràfic 

moderat, constant i progressiu durant els anys 

2000-2011, produint-se un major creixement 

poblacional durant els anys 2003 i 2008 però 

amb un punt de davallada l'any 2006.  

A partir de l'any 2012 la població s'estanca i 

arriba a disminuir en aproximadament 450 

persones durant els anys 2012 i 2013.  

L'any 2015, amb un creixement 0, i l'any següent 

amb un creixement moderat de 236 persones, 

marquen un punt de canvi de tendència que 

caldrà seguir com evoluciona en els propers 

anys.   

 

Figura 1. Evolució de la població d'Igualada entre els anys 2000 i 2016 

 
Font: Padró municipal d'habitants 2016. ldescat 
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A nivell compartiu, la població d'Igualada 

mostra una evolució més moderada i constant 

que la dinàmica poblacional de la Comarca de 

l'Anoia, amb un creixement relatiu molt més 

pronunciat, malgrat durant els anys 2013-2015 

també hi hagi hagut pèrdua poblacional.  

A nivell provincial, la població no ha mostrat un 

increment relatiu tant important com el de la 

comarca i comparativament es situaria en el 

punt mig entre Igualada i l'Anoia.  

La població d'Igualada presenta un creixement 

mitjà anual acumulat (2000-2016) del 0,05%, 

mentre que el de l'Anoia es situa en l'1,92% i el 

de la Província de Barcelona ho fa en un 1,06%.   

 

 

 Figura 2. Evolució de la població d'Igualada en comparació amb la comarca i Catalunya 

 
Font: Padró municipal d'habitants 2016. ldescat 
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Una de les dades que ens mostren l'evolució de 

la població jove són aquelles que la relacionen 

amb els cicles del sistema educatiu. En aquest 

sentit, i segons dades del padró municipal 

d'habitants de l'any 2016, podem observar com 

la franja de 6 a 11 anys és la que més creix entre 

el 2004 i el 2016, duplicant el seu número 

d'infants. També podem observar com els joves 

de la franja 12-15 anys mostren un repunt 

percentual durant l'últim any.  

Per altra banda, cal destacar el creixement zero 

del grup de 0 a 2 anys, que no mostra una 

evolució creixent durant aquests 12 anys 

analitzats.  

 

Figura 3. Evolució de la població d'Igualada en els cicles del sistema educatiu. Igualada 2004-2016

 
Font: Padró municipal d'habitants 2016. Idescat.  

Figura 4. Creixement relatiu de la població per cicles del sistema educatiu. 2004 - 2016 

 

Font: Padró municipal d'habitants 2016. Idescat. 
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Dades clau 

 Igualada és un municipi de dimensions reduïdes i amb elevada densitat. Representa una tercera part de la població de la comarca.  

 S’ha produït una evolució progressiva de la població des d’inicis del segle XX. L’etapa de major creixement es produeix entre 1980 i 2010. Arrel de 

la recessió econòmica es produeix un estancament i una posterior davallada poblacional a partir del 2012. A partir de 2015 s’observa un canvi de 

tendència, amb un creixement moderat de la població. 

 També s’observen importants diferències en el creixement de la població infantil i adolescent per grups d’edat. L’elevat creixement de la població 

d’entre 6 i 11 anys, que entre 2004 i 2016 es duplica, contrasta amb el creixement 0 de la franja de 0 a 2 anys. 
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1.2. Estructura d’edats de la població 

Figura 5. Població per grans grups d’edat. Igualada, Anoia i Província de Barcelona. 2016 

 
Font: Padró municipal d'habitants 2016. ldescat. 

Segons les dades del padró, gairebé un 64% de la població d'Igualada es situaria en el grup d'edat 15-64 anys, essent aquesta dada lleugerament inferior 

que els percentatges de la Comarca de l'Anoia i de la Província de Barcelona.  

Pel què fa al grup d'infants de 0 a 14 anys, podem veure com tant Igualada com la Comarca de l'Anoia tenen un percentatge significativament superior 

que el què presenta a la Província de Barcelona en el seu conjunt.     
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Figura 6.  Piràmides d'edats. Igualada, Anoia i Catalunya. 2016.     

 

Font: Padró municipal d'habitants 2016. Ldescat 

Les piràmides d’edat dels diferents nivells territorials mostren comportaments molt similars, amb un gruix poblacional situat en la franja adulta (30-65 

anys) i una disminució de població infantil (0-14 anys) i jove (14 a 29 anys). Aquesta distribució reflecteix la disminució de la fecunditat i l’envelliment 

propi de les societats occidentals  
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La piràmide de la població de 0-18 anys d'Igualada és 

interessant per tal de visualitzar les franges d'edat on 

es concentra la major part d'infants i joves.  

Les franges d’edat més plenes se situen entre els 6 i 

els 12anys. En canvi, en la franja de 0 a 5 anys la 

piràmide s’estreny, reflectint la davallada poblacional 

en aquestes franges d’edat.  

Aquesta distribució reprodueix el que succeeix en 

d’altres nivells territorials.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Piràmide de la població 0-18 anys del municipi d'Igualada. 2016. 

 

Font: Padró municipal d'habitants 2016. ldescat 
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Tal i com podem observar a les dades, el percentatge 

de població menor de 18 anys a Igualada es situa a 

un 22%, amb un total de 8.571 infants i joves situats 

en aquesta franja d'edat. Aquestes dades són 

replicades de molt a prop per la Comarca de l'Anoia, 

que amb un 22,3% d'infants i joves segueix la mateixa 

tendència. 

Així doncs, podem dir que  Igualada és un municipi 

jove, sobre tot si el comparem amb les dades de la 

Província de Barcelona (20,1%) o les de Catalunya en 

el seu conjunt (20,3%) situant-se fins a 2 punts per 

sobre . 

 

 

 

 

Figura 8. Percentatge de la població de 0-18 anys sobre el total de la població. Igualada, l'Anoia, 
Barcelona i Catalunya.  

 

Font: Padró municipal d'habitants 2016. ldescat 
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Dades clau 

 La piràmide d’edats d’Igualada reflecteix els fenòmens demogràfics propis de les societats occidentals, amb una clara tendència a l’envelliment de 

la població i a la disminució de la fecunditat. Aquests fenòmens repercuteixen en un elevat gruix poblacional en l’edat adulta i un aprimament de la 

piràmide en les edats més joves, la qual cosa produeix una estructura demogràfica envellida. 

 Tot i això, comparativament amb altres nivells territorials Igualada és un municipi jove. El grup d’infants de 0 a 14 anys tenen un percentatge 

significativament superior que el què es presenta a la Província de Barcelona en el seu conjunt i el percentatge  de població menor de 18 anys a 

Igualada es situa a un 22, en una proporció molt similar a la de la comarca de l’Anoia però 2 punts percentuals per sobre de les dades de la Província 

de Barcelona o les de Catalunya.  

 La piràmide d’edats de la població de 0 a 18 anys mostra la desigual distribució de la població infantil i adolescent en els diferents grups d’edat. Les 

franges d’edat més plenes se situen entre els 6 i els 12anys. En canvi, en la franja de 0 a 5 anys la piràmide s’estreny, reflectint la davallada poblacional 

en aquests grups d’edat.  
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1.3. Característiques de la població 

Taula 3.  Principals Índex demogràfics. Comparativa Igualada, l'Anoia i 
província de Barcelona.    

 
Font: Programa Hermes. Informació estadística local. Diputació de Barcelona 
 
                                

  
Igualada L'Anoia 

Província de 
Barcelona 

Edat mitjana de la població 42,2 41,5 42,4 
Taxa de joventut 8,69% 8,55% 8,46% 
Índex d'envelliment 105,33 94,59 112,03 
Índex de dependència 
juvenil 28,88 28,93 25,37 
Índex de recanvi 113,85 109,34 117,27 

Taula 4. Evolució durant la última dècada dels principals  Índex 
demogràfics d'Igualada.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Programa Hermes. Informació estadística local. Diputació de Barcelona 
 
 

Igualada 2006 2016 

 Edat mitjana de la població 40,7 42,2 
 Taxa de joventut 10,47% 8,69% 
 Índex d'envelliment 109,63 105,33 
 Índex de dependència juvenil 23,56 28,88 
 Índex de recanvi 92,62 113,85 

 

Els principals índex demogràfics posen de manifest una estructura d'edats més jove que a la comarca i molt similar que a la Província de Barcelona. Per 

altra banda, l'índex de dependència juvenil (que mesura la relació entre els individus en edat no activa de 0 a 15 anys respecte a la població 

potencialment activa) és molt similar al comarcal però 3 punts per sobre del que hi ha a la província (veurem posteriorment com la taxa d'atur és més 

elevada a Igualada en comparació a la província).  Pel què fa a l'índex d'envelliment, podem observar com és molt superior respecte al de la comarca 

però que ha disminuït en els darrers 10 anys. La tendència va en consonància amb la taxa de joventut, que malgrat ser la més elevada a nivell comparatiu, 

ha disminuït en 2 punts durant aquesta última dècada. 
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L'anàlisi de la distribució per sexes de la 

població d'Igualada mostra que hi ha un 

percentatge més elevat de dones que 

d'homes. Concretament la diferència és de 

895 dones més.  

Pel què fa a la població d'infants i 

adolescents de 0 a 18 anys, aquesta 

distribució és inversa i podem veure com els 

nois són més nombrosos que les noies, amb 

una diferència de 299 entre ells.   

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribució de la població per sexe. Total de la població i població 0-18 

 
Font: Padró municipal d'habitants 2016. ldescat 
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La distribució per grups d'edat i sexe ens 

dóna més informació sobre les 

característiques de la població. El grup de 0 

a 14 anys està configurat per un major grup 

de nens que de nenes.  

Seguint la tendència generalitzada a nivell 

comarcal i a nivell català, el grup de 65 anys 

i més és el que pateix un major desequilibri 

entre homes i dones, essent aquestes 

últimes molt més representatives dintre 

d'aquest grup.  

Figura 10. Distribució de la població segons sexe i grups d'edat  

 
Font: Padró municipal d'habitants 2016. ldescat 
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Pel què fa al nivell d'instrucció de la 

població, les dades disponibles a nivell 

desagregat són del cens d'habitants de l'any 

2001. Així doncs, caldria poder tenir 

aquestes dades actualitzades ja que la 

tendència actual pot haver portat 

variacions.  

Les dades mostren  com els nivells 

d'instrucció majoritaris de la població 

d'Igualada són l'educació de Primer Grau i 

l'educació secundària. Els percentatges 

d'estudis superiors (Diplomatura i 

LLicenciatura) es situarien en un 11% 

aproximadament de la població.  

Figura 11. Nivell d'instrucció de la població major de 16 anys d'Igualada segons sexe 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Idescat. Censa d'habitants. 2001  

  

1%

8%

28%

29%

6%

5%

12%

6%

6%

3%

10%

30%

26%

5%

4%

10%

6%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

No sap llegir o escriure

Sense estudis

Primer Grau

ESO, EGB o Batxillerat Elemental

FP Grau mitjà

FP Grau superior

Batxillerat superior

Diplomatura

Llicenciatura i doctorat

Dones Homes



Pla Local d’Infància, Adolescència i Família d’Igualada 
Mapa sociodemogràfic 

 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 18 

El nivell d'instrucció analitzat  de forma 

agregada i comparat territorialment, mostra 

com  Igualada presenta uns índex 

d'instrucció superiors als de la comarca i el 

nivell català pel què fa a l'Educació 

secundària i FP i també al nivell de 

Batxillerat i FP. En el grup d'educació 

superior, es situa 4 punts per sobre que el 

conjunt de la comarca i mostra un 

comportament molt similar que al de 

Catalunya.  

Pel què fa als estudis Primaris, Igualada 

mostra la tendència inversa i presenta uns 

percentatges menors que l'Anoia i el 

conjunt català. Finalment, destacar que el 

percentatge de persones sense estudis és 

de l'11%, un percentatge inferior que en els 

altres dos nivells territorials.  

Figura12. Població major de 16 anys segons nivell d'instrucció. Comparativa Catalunya, l'Anoia i Igualada  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Idescat. Censa d'habitants. 2001  
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L'evolució de la població estrangera a 

Igualada segueix un patró molt similar que 

en el cas de la població de Catalunya, tot i 

que 2 o 3 punts per sota dels percentatges 

globals. Comparativament, les dades 

mostren un major nombre de població 

estrangera a Igualada que a la comarca de 

l'Anoia, tot i que presenta un % menor que 

en el cas de la Província de Barcelona i de 

Catalunya.  

Des de l'any 2000, el percentatge de 

població estrangera a Igualada ha 

augmentat 10 punts i actualment hi ha 

4.164 persones que no tenen la nacionalitat 

espanyola, fet que representa un 10,7% del 

total de la població.  El percentatge puja  fins 

al 14% si analitzem l'indicador que mostra el 

lloc de naixement.  

 
Figura 13: Evolució de la població estrangera. Coparativa. 2000-2016 
 
 

 
Taula 5.   

Evolució del % de població  
estrangera a Igualada  

 

 

 

 

Taula 6. Població segons lloc de naixement. 2016 

               

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Idescat. Padró municipal d'habitants. 2016 

% població 
estrangera.  2000 2006 2016 

  Igualada 1% 10% 11% 
L'Anoia 1% 8% 8% 

Prov BCN 3% 12% 12% 
Catalunya 3% 13% 14% 

Nivell 
territorial 

Catalunya Mateixa 
comarca 

Altra 
comarca 

Resta 
Estat 

Estranger 

Igualada 72% 56% 16% 15% 14% 

L'Anoia 73% 47% 25% 17% 10% 

Barcelona 64% 45% 19% 19% 17% 

Catalunya 65% 46% 19% 18% 17% 
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Pel què fa a la distribució de la població 

estrangera per franges d'edat, les dades 

mostren com el grup amb un percentatge 

més elevat és el de 30 a 34 anys, amb 531 

persones d'origen estranger que representa 

un 21,6% del total de la població d'Igualada 

situada en aquesta franja d'edat.  

Seguidament, el segueix el grup de 25 a 29 

anys, amb un 19,7% i en tercer lloc els 

infants de 0 a 4 anys, que sumen un total de 

369 i representen un 18,2% respecte al total 

dins d'aquesta franja.    

 

Figura 14. % de població estrangera respecte al total de la població per franges d'edat. Igualada. 2016 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat. Padró municipal d'habitants. 2016.  
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Les dades de la distribució segons 

nacionalitat i grups d'edat fins a 19 anys, 

identifiquen a 1116 infants i joves 

d'Igualada amb nacionalitats diferents a 

l'espanyola.  

Analitzant més a fons aquesta distribució 

podem veure com aquests infants i joves 

procedeixen  majoritàriament  d'Àfrica, amb 

un 64% (717 infants i joves) del total de les 

diferents nacionalitats. El següent grup més 

nombrós és que conformen les nacionalitats 

de la Resta de la UE, però amb un 

percentatge molt menor (12%).  

Tal i com hem pogut veure anteriorment, el 

grup d'edat més nombrós és el de 0 a 4 anys 

(369), seguit del següent grup de 5 a 9 on hi 

podem trobar a 298 persones.  

Taula 7. Població estrangera de 0 a 19 anys segons nacionalitat i grans grups d'edat. Igualada 2016 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat. Padró municipal d'habitants. 2016.  

Taula 8. % de estrangera de 0 a 19 anys segons nacionalitat i grans grups d'edat. Igualada 2016 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat. Padró municipal d'habitants. 2016.  

Edat Resta UE 
Resta 

d'Europa Àfrica 

Amèrica 
del Nord i 

Central 
Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania Total 

De 0 a 4 31 7 280 2 13 36 369 
De 5 a 9 38 8 205 11 9 27 298 
De 10 a 14 37 7 107 16 36 21 224 
De 15 a 19 29 10 125 10 29 22 225 
Total 135 32 717 39 87 106 1116 

Edat Resta UE 
Resta 

d'Europa Àfrica 

Amèrica 
del Nord i 

Central 
Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania 

De 0 a 4 8% 2% 76% 1% 4% 10% 
De 5 a 9 13% 3% 69% 4% 3% 9% 
De 10 a 14 17% 3% 48% 7% 16% 9% 
De 15 a 19 13% 4% 56% 4% 13% 10% 

Total 12% 3% 64% 3% 8% 9% 
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Dades clau 

 Tot i que en el conjunt de la població hi ha més dones que homes, entre els infants i adolescents els nois són més nombrosos que les noies, amb 

una diferència de 299 entre ells.   

 A nivell de la població general, els nivells d'instrucció majoritaris de la població d'Igualada són l'educació de Primer Grau i l'educació secundària 

mentre un 11% de la població té estudis superiors (Diplomatura i Llicenciatura). Comparativament amb altres nivells territorials Igualada presenta 

uns índex d'instrucció superiors als de la comarca i el nivell català pel què fa a l'Educació secundària, Batxillerat i FP. El percentatge de persones 

sense estudis és de l'11%, un percentatge inferior que en els altres dos nivells territorials 

 Comparativament, hi ha un major nombre de població estrangera a Igualada que a la comarca de l'Anoia. Des de l'any 2000, el percentatge de 

població estrangera a Igualada ha augmentat 10 punts i actualment hi ha 4.164 persones que no tenen la nacionalitat espanyola, fet que representa 

un 10,7% del total de la població.  El percentatge puja  fins al 14% si analitzem l'indicador que mostra el lloc de naixement. 

 Per franges d'edat, el percentatge més elevat de població estrangera és el de 30 a 34 anys. Seguidament, el segueix el grup de 25 a 29 anys, i en 

tercer lloc els infants de 0 a 4 anys, que sumen un total de 369 i representen un 18,2% respecte al total dins d'aquesta franja.    

 Un total de 1116 infants i joves menors de 19 anys tenen nacionalitats diferents a l'espanyola. Aquests infants i joves procedeixen  majoritàriament  

d'Àfrica, amb un 64% (717 infants i joves) del total de les diferents nacionalitats. El següent grup més nombrós és que conformen les nacionalitats 

de la Resta de la UE, però amb un percentatge molt menor (12%). El grup d'edat més nombrós és el de 0 a 4 anys (369), seguit del següent grup de 

5 a 9 on hi podem trobar a 298 persones. 
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1.4. Distribució de la població en el territori 

El terme municipal d'Igualada compta amb una 

superfície de 8,1 Km2, dels quals 

aproximadament un 23% representa sòl no 

urbanitzable.  

La població d'Igualada es divideix en 26 seccions 

censals que s'agrupen en 6 districtes diferents: 

Centre, Les Comes, Llevant, Pla de Sant Magí, 

Ponent i Sesoliveres.  

La divisió territorial i les seves característiques 

tenen una gran importància a l'hora d'analitzar 

les característiques internes i les necessitats 

adaptades a cada zona.  

 

 

Figura 15. Evolució de la població d'Igualada entre els anys 2000 i 2016 
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Taula 9.  Síntesi d'indicadors dels districtes d'Igualada (2016) 
 

Districte Població 2016 % s/pob. total 
Var. pobl.  

1516 % homes % dones % 0-14  % 15-34 % 35-64 
% 65 i + 

Edat 

mitjana 

Centre 8.518 21,85 1,48 48,66 51,34 17,52 21,37 42,18 18,94 41,78 

Les Comes 3.050 7,82 0,96 50,33 49,67 20,98 20,2 48,82 10 37,79 

Llevant 8.812 22,6 -0,12 49,52 50,48 16,26 21,52 42,32 19,9 42,63 

Pla de St Magí 9.954 25,53 0,37 47,89 52,11 15,02 20,69 41,16 23,14 44,38 

Ponent 6.638 17,03 0,61 48,9 51,1 18,33 20,26 43,58 17,82 41,3 

Sesoliveres 2.015 5,17 0,85 49,08 50,92 19,26 23,28 43,23 14,24 39,08 

Total Igualada 38.987 100 0,61 48,85 51,15 17,1 21,05 42,76 19,1 42,1 
 

Font: Font:"Igualada en xifres 2016". Síntesi d'Indicadors d'Igualada. Pàgina 13  (part 1) 

Segons la divisió per districtes, podem veure com els districtes més poblats són els del Pla de Sant Magí, Llevant i el Centre, concentrant a un 70% de 

la població total. A nivell de variació de la població, les dades mostren com únicament el districte de Llevant perd població entre els anys 2015 i 2016 

(-0,12%) i que la zona del Centre és la que més en guanya (1,48%).   

La població infantil es concentra en major nombre a Les Comes i a Sesoliveres, mentre que al Pla de Sant Magí és on podem observar que s'hi concentra 

una major proporció de població de més de 65 anys. La distribució per edats desigual entre els diferents districtes es veu reflectida en les mitjanes 

d'edat del municipi per zones, existint una diferència de fins a 6,5 punts entre el districte més jove i el més envellit.  
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Taula 10.  Síntesi d'indicadors dels districtes d'Igualada (2016) 
 

Districte 
% nascuts  
Cat 

% nascuts 
 Estat esp. 

% nascuts  
altres països 

% sap llegir  
català (2011) 

Centre 67,88 11,22 20,9 80,5 

Les Comes 76,39 16,39 7,21 84,5 

Llevant 66,6 17,35 16,05 78,51 

Pla de St Magí 74,56 12,72 12,72 88,17 

Ponent 74,56 17,66 7,79 83,94 

Sesoliveres 77,02 11,91 11,07 94,55 

Total Igualada 71,57 14,53 13,9 83,59 

Font: Font:"Igualada en xifres 2016". Síntesi d'Indicadors d'Igualada. Pàgina 13 (part 2)   

Altres indicadors comparatius que són d'interès serien la distribució dels habitants d'Igualada segons el lloc de naixement. Aquí, les diferències també 

són significatives.  Segons les dades, podem veure que el districte que concentra una major proporció de persones nascudes a Catalunya és el de Ses 

Oliveres, seguit de Les Comes (aquest últim, districte amb menys % de persones nascudes fora de Catalunya). La diferència d'aquest indicador per 

districtes es situa en els 9 punts. Per altra banda, els districtes de Ponent i el de Llevant són els que concentren un major nombre de persones nascudes 

a Espanya, mentre que el Centre és on un menor nombre de % de nascuts a Espanya hi ha però una major proporció d'habitants nascuts a altres 

països. Finalment, comentar que un 83,5% de la població sap llegir el català. El districte de Llevant és que conté un major nombre de població que no 

el sap llegir (un 21%). 

  



Pla Local d’Infància, Adolescència i Família d’Igualada 
Mapa sociodemogràfic 

 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 26 

Dades clau 

 Els districtes més poblats són els del Pla de Sant Magí, Llevant i el Centre, concentrant a un 70% de la població total.  

 Únicament el districte de Llevant perd població entre els anys 2015 i 2016 (-0,12%) i la zona del Centre és la que més en guanya (1,48%).   

 La població infantil es concentra en major nombre a Les Comes i a Sesoliveres, mentre que al Pla de Sant Magí s'hi concentra una major proporció de 

població de més de 65 anys.  

 Existeix una diferència de fins a 6,5 punts entre el districte més jove i el més envellit. 

 El districte que concentra una major proporció de persones nascudes a Catalunya és el de Ses Oliveres, seguit de Les Comes. La diferència d'aquest 

indicador per districtes es situa en els 9 punts.  

 Els districtes de Ponent i el de Llevant són els que concentren un major nombre de persones nascudes a Espanya, mentre que el Centre és on un menor 

nombre de % de nascuts a Espanya hi ha però una major proporció d'habitants nascuts a altres països.  

 Un 83,5% de la població sap llegir el català. El districte de Llevant és que conté un major nombre de població que no el sap llegir (un 21%). 
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2. Llars i família 

Analitzar a fons la composició de les llars i 

les seves característiques és un element 

important per tal de conèixer  la situació dels 

infants i dels adolescents del municipi en el 

context de les seves condicions de vida.  

A Igualada, segons dades del padró, la 

mitjana de persones per llar es situa en 

2,49, un nombre inferior a la mitjana de la 

comarca de l'Anoia, que es situa l'any 2011 

en 2,61 persones per llar.  

Si ens fixem en l'evolució entre els anys 1996 

i 2011 podem observar com aquesta 

mitjana ha augmentat fins a 0,44 punts 

durant aquests  últims 15 anys. 

Taula 11. Persones per llar. Igualada 2011  

Població total 38.987 
Total habitatges 15.688 
Nombre de persones per llar 2,49 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE. Padró d'habitants. 2011  

 

Taula 12. Llars per nombre mitjà de persones per llar. Igualada. 1996-2011  

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE. Padró d'habitants. 2011  

 

Any 
Nombre mitjà de 

persones  
1996 2,05 
2001 2,22 

2011 2,49 

  

2016 

2016 
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La majoria de les dades més recents sobre 

famílies i llars de les que disposem provenen 

del "Cens de Població i Habitatges" del 2011. 

Així doncs, aquesta realitat pot haver canviat 

lleugerament en els últims anys.  

A l'any 2011 hi havia 7256 famílies amb fills, 

la qual cosa representa un 46% del total de 

llars. D'aquestes, un 13% serien llars 

monoparentals. Generalment són llars 

feminitzades, ja que el 78% de les llars 

monoparentals a Catalunya estan 

encapçalats per dones. 

A nivell comparatiu, podem observar com el 

percentatge de llars amb fills a Igualada és 

força inferior que en el conjunt de la 

comarca (50% de les llars), malgrat es situa 

exactament al mateix nivell que a Catalunya. 

Per la contra, hi hauria un 6% més de llars 

d'una sola persona. 

Taula 13.  Llars per tipus de nucli. Igualada 2011  

Tipus de nucli Igualada L'Anoia Igualada L'Anoia 

Una persona 4285 9816 27,31% 21,77% 
Dues persones o més sense nucli 

416 937 2,65% 2,08% 
Parella sense fills 3500 10735 22,31% 23,81% 
Parella amb fills 5350 17751 34,10% 39,37% 
Pare o mare amb fills 1906 4901 12,15% 10,87% 
Dos nuclis o més 231 944 1,47% 2,09% 
Total 15688 45084   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del cens d'habitatges de l'INE 2011  

Taula 14.  Llars per tipus de nucli. Igualada 2011 

Tipus de nucli Igualada L'Anoia Catalunya 

Famílies amb fills 46% 50% 46% 

Parelles sense fills 22% 24% 25% 
Altres tipus de llar 
(unipersonals, sense nucli, 2 
nuclis o més) 31% 26% 29% 

Total 100% 100% 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Cens de Població i d'habitatges de l'INE. 2011  
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Quan ens fixem amb l'evolució de 

l'estructura de les llars d'Igualada en els 

darrers 15 anys, podem observar els grans 

canvis socials produïts en aquest àmbit.  

Les parelles amb fills es redueixen 

notablement, passant del 48% del total al 

34%, fet que podria venir marcat per 

l'impacte de l'alentiment en e creixement 

poblacional. Per altra banda, augmenten en 

10 punts les llars qualificades com a "Altres 

tipus de llar", exemplificant la complexitat i 

heterogeneïtat entorn a la tipologia de llars 

existents.  

Els tipus de llars que més estabilitat en 

l'evolució mostren són les parelles sense fills 

(passen del 21% al 22%) i les llars 

monoparentals (que partien del 10% del 

total i que únicament augmenten un 1%) 

Figura  16.  Evolució de l'estructura de les llars 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Cens de Població i d'habitatges de l'INE. 2011  

 

  

48%

34%

10% 12%

21%
22%

21%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1996 2001 2011

Evolució de l'estructura de les llars

Parelles amb fills Llars monoparentals Parelles sense fills Altres tipus de llar



Pla Local d’Infància, Adolescència i Família d’Igualada 
Mapa sociodemogràfic 

 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 30 

Un altre dels temes interessants a tenir en 

compte és el nombre de fills de les llars 

d'Igualada. Lamentablement, les dades de 

les quals es disposa es basen únicament en 

els nuclis de matrimonis. Amb tot, podem 

veure quina és la tendència segons aquestes 

dades: Un augment important de 

matrimonis sense cap fill, que amb 3017 

matrimonis estaria 7 punts percentuals per 

sota de la dada de l'any 1996. Per altra 

banda,  es redueix significativament el 

nombre de fills per família fins a passar del 

13% al 7% de matrimonis amb 3 o més fills 

durant aquests últims 15 anys.  

Finalment, podem dir que segons el padró 

municipal de l'any 2016, el nombre de 

domicilis amb fills menor de 18 anys era de 

4655 domicilis, mentre que l'any 2010 era de 

3541. 

Figura 17. Evolució del nombre de fills segons els Nuclis de matrimonis. Igualada. Comparativa 1996-
2011 

Aclariment: No es disposa d'informació d'Igualada per a la resta de tipologies de nuclis 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Cens de  Població i Habitatges de l'INE 2011 
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Dades clau 

 A Igualada la mitjana de persones per llar es situa en 2,49, per sota de la mitjana de la comarca de l'Anoia (2,61 persones per llar). Entre els anys 

1996 i 2011 podem observar com aquesta mitjana ha augmentat fins a 0,44 punts   

 L'any 2011 hi havia a Igualada 7256 famílies amb fills, la qual cosa representa un 46% del total de llars. Aquest percentatge de llars amb fills a 

Igualada és força inferior que en el conjunt de la comarca (50% de les llars), malgrat es situa exactament al mateix nivell que a Catalunya.  

 Un 26% de les llars són llars monoparentals, un 6% més que a la comarca. 

 En els darrers 15 anys les parelles amb fills es redueixen notablement, passant del 48% del total al 34%, fet que podria venir marcat per l'impacte 

de l'alentiment en e creixement poblacional. Per altra banda, augmenten en 10 punts les llars qualificades com a "altres tipus de llar", exemplificant 

la complexitat i heterogeneïtat entorn a la tipologia de llars existents. Els tipus de llars que més estabilitat en l'evolució mostren són les parelles 

sense fills (passen del 21% al 22%) i les llars monoparentals (que partien del 10% del total i que únicament augmenten un 1%) 

 S’observa també un augment important de matrimonis sense cap fill, que amb 3017 matrimonis estaria 7 punts percentuals per sota de la dada de 

l'any 1996. Per altra banda,  es redueix significativament el nombre de fills per família fins a passar del 13% al 7% de matrimonis amb 3 o més fills 

durant aquests últims 15 anys.  

 Segons el padró municipal de l'any 2016, el nombre de domicilis amb fills menor de 18 anys era de 4655 
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3. Educació 

3.1. Distribució de l’alumnat 

A continuació es presenta breument quina és la 

situació i quantificació dels centres educatius a 

Igualada. A la figura de la dreta, s'hi presenta la 

classificació oficial del Departament 

d'Ensenyament per el curs 2014-2015.  

A part però, i segons la informació municipal, a 

Igualada hi podem trobar 3 llars d'infants 

municipals i fins a 9 centres privats. Pel què fa a la 

Primària, en total hi ha 5 escoles públiques i  9 

centres concertats. La Secundària i el Batxillerat es 

pot estudiar a un dels 3 Instituts Públics de la 

ciutat però també a algun dels 5 centres 

concertats que hi ha ( en el cas del Batxillerat 

únicament en 1).  

Figura 18. Centres educatius d'Igualada segons tipus de titularitat 

 

Font: Departament d'Ensenyament. Curs 2014-2015. Centres de Règim General.  
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Pel què fa a la distribució de l'alumnat, dels 9983 

alumnes que hi havia matriculats el curs 2015-

2016, el 15% ho feien a l'etapa pre-obligatòria, el 

60% estaven estudiant dins de l'etapa obligatòria 

i fins a un 24% ho feien a la post-obligatòria. El fet 

de que 1 de cada 4 alumnes estigui més enllà de 

l'etapa obligatòria indica una bona oferta de cicles 

formatius i Formació Professionals. Els joves 

d'Igualada (i també els de fora tal i com veurem a 

l'apartat de mobilitat d'estudiants) aposten per la 

ciutat per a formar-se.  

Si comparem els percentatges d'alumnat amb les 

dades de Catalunya podem veure com fins a la 

Primària, els % són majors a nivell català. A partir 

de l'ESO i de l'etapa post-obligatòria el 

percentatge d'alumnat és superior a Igualada 

inclús doblant el percentatge (com en el cas dels 

CFGM).   

Taula 15. Nombre d'alumnat segons nivell educatiu. Igualada. Curs 2015-2016 

 Total 
Educació infantil primer cicle 492 
Educació infantil segon cicle 1014 
Educació Primària 3513 
ESO 2555 
Batxillerat 923 
Formació professional  1486 
TOTAL 9983 

 

Figura 19. Percentatge d'alumnat segons n nivell educatiu. Igualada i Catalunya. Curs 2015-2016 

 

Font: Dades municipals. Ajuntament d'Igualada.   
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Una altra mirada interessant de fer entorn a 

l'educació d'Igualada és la que presenta la 

proporció d'alumnat segons la titularitat del 

centre al que assisteix. Les dades mostren com 

gairebé la meitat ho fa en centres públics, mentre 

que el 50,9% ho fa en centres privats.  

La Formació Professional i el Batxillerat són les 

dues etapes amb un percentatge més elevat en 

centres públics, ja que la oferta dels centres 

privats és molt més reduïda (sobre tot pel què fa 

el Batxillerat).  

Per altra banda, la proporció d'alumnat que opta 

pels centres privats al primer i segon cicle 

d'Educació Infantil i també durant l'Educació 

Primària és molt similar i gira entorn a un 65%.   

Figura 20. % d'alumnat segons titularitat del centre. Igualada. Curs 2015-2016 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l'Ajuntament d'Igualada. Curs 2015-2016  
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Dades clau 

 A nivell d’equipaments educatius Igualada compta amb 3 llars d'infants municipals i fins a 9 centres privats, 5 escoles públiques i  9 concertades 

d’educació primària, 3 instituts públics i 5 centres concertats d’educació secundària i 3 instituts públics i 1 centre concertat de Batxillerat. 

 Dels 9983 alumnes que hi havia matriculats el curs 2015-2016, el 15% ho feien a l'etapa pre-obligatòria, el 60% estaven estudiant dins de l'etapa 

obligatòria i fins a un 24% ho feien a la post-obligatòria. El fet de que 1 de cada 4 alumnes estigui més enllà de l'etapa obligatòria indica una bona 

oferta de cicles formatius i Formació Professionals. Els joves d'Igualada (i també els de fora tal i com veurem a l'apartat de mobilitat d'estudiants) 

aposten per la ciutat per a formar-se.  

 Comparativament amb altres nivells territorials, fins a la Primària, els % són majors a nivell català. A partir de l'ESO i de l'etapa post-obligatòria el 

percentatge d'alumnat és superior a Igualada inclús doblant el percentatge (com en el cas dels CFGM).   

 Per titularitat dels centres, gairebé la meitat de l’alumnat d’Igualada està escolaritzat en centres públics, mentre que el 50,9% ho fa en centres 

privats. La Formació Professional i el Batxillerat són les dues etapes amb un percentatge més elevat en centres públics, ja que la oferta dels centres 

privats és molt més reduïda (sobre tot pel què fa el Batxillerat). Per altra banda, la proporció d'alumnat que opta pels centres privats al primer i 

segon cicle d'Educació Infantil i també durant l'Educació Primària és molt similar i gira entorn a un 65%.   
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3.2. Mobilitat  d’estudiants 

La mobilitat d'estudiants és una dinàmica 

usual que marca la composició final dins dels 

centres. A Igualada, un de cada 10 dels seus 

infants i joves estudien fora del seu 

municipi. Dins de l'etapa obligatòria, el 

percentatge més elevat d'estudiants que 

marxen el trobem dins de l'ESO (amb un 7,9% 

del total dels alumnes). Cal dir però, que la 

mobilitat és més aguda una vegada passada 

l'etapa obligatòria, sobre tot per un tema 

relacionat amb la oferta post-obligatòria de 

caire professional. L'alumnat que ve de fora 

d'Igualada representa un 30% del total, amb 

un percentatge de fins a un 72,8% en CFGS i 

un 67% en els de Grau Mitjà però també amb 

percentatges importants a l'ESO (30%) o el 

gairebé 20% de l'etapa d'Infantil i també la 

de Primària.  

Taula  16. Composició i mobilitat d'estudiants a Igualada. Curs 2015-2016 

Figura 21. Alumnat d'Igualada per procedència. Curs 2015-2016   

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l'Ajuntament d'Igualada. Curs 2015-2016  
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Educació infantil 2n cicle 1494 84 267 6,4% 17,9% 
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Si analitzem una mica més a fons cadascun 

d'aquests grups, podrem veure quin és 

l'efecte titularitat del centre en el moment 

de l'elecció. En el cas dels infants i joves 

d'Igualada que decideixen anar a estudiar a 

fora del seu municipi, ho fan amb més pes en 

el sector privat (56%) que en el públic. 

L'elecció de centres de titularitat concertada 

o privada té molt pes en l'etapa d'ESO, amb 

3 de cada 4 estudiants optant pel sector 

privat. Pel què fa a l'alumnat empadronat 

fora d'Igualada però que decideix anar-hi a 

estudiar, la proporció és la inversa i hi ha més 

estudiants que ho fan en el sector privat 

(59%) que no en el públic. L'efecte "capital de 

comarca" pot tenir un paper clau en 

l'explicació, ja que molts joves del voltant es 

desplacen per tal d'anar als instituts per 

l'ESO o els Cicles Formatius.  

Taula 16. Alumnat d'Igualada que estudia a fora del municipi per titularitat del centre.  

 

 

 

   

 

 

 

Taula 17. Alumnat empadronat fora d'Igualada que estudia a Igualada per titularitat del centre.  

 

 
 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Gerència de Serveis d'Educació. Dades 2015-2016 

  
Sector Públic Sector Privat 

Educació infantil 2n 
cicle 57,1% 42,9% 
Educació primària 50,0% 50,0% 
ESO 25,2% 74,8% 
Batxillerat 45,3% 54,7% 
CFGM  50,0% 50,0% 
CFGS 36,3% 63,7% 
Total 43,7% 56,3% 

  
Sector Públic Sector Privat 

Educació infantil 2n 
cicle 20,2% 79,8% 
Educació primària 19,3% 80,7% 
ESO 50,9% 49,1% 
Batxillerat 78,0% 22,0% 
CFGM  96,0% 4,0% 
CFGS 89,9% 10,1% 
Total 59,2% 40,8% 

  



Pla Local d’Infància, Adolescència i Família d’Igualada 
Mapa sociodemogràfic 

 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 38 

Una altra de les informacions rellevants és la 

que identifica els municipis on van els infants 

i joves que marxen d'Igualada per estudiar a 

fora (o fent el circuït contrari)  

En total s'han identificat fins a 49 municipis 

diferents on van assistir els 718 alumnes que 

durant el curs 2015-2016 no ho van fer a 

Igualada.  

Malgrat aquesta disgregació, són 

principalment dos els que recluten als joves: 

Jorba (amb un 37% del total) i Barcelona 

(amb un 20%). En tercer lloc hi trobem Santa 

Margarida de Montbui, amb 59 alumnes i el 

segueix Òdena amb 44.  En total, a un 75% 

d'aquests municipis s'hi desplacen 

únicament un màxim de 3 alumnes i per tant, 

la dispersió és molt elevada però amb poca 

intensitat.  

Taula 18. Distribució per municipis de l'alumnat d'Igualada que estudia a fora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Altres municipis amb només 1 alumne:  Argentona, Cabrils, El bruc, El pont de Suert, Esparreguera, esplugues de Llobregat, Guissona, L'Ametlla 
de mar, Les masies de Voltregà, Monistrol de Montserrat, Olius, Piera, Sant Adrià de Besòs, Sant Llorenç d'Hortons, Santa coloma de Queralt, 
Sant Sadurní d'Anoia, Sant Vicenç dels Horts, Santpedor, Tarragona, Terrassa, Vallfogona de Balaguer.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Gerència de Serveis d'Educació. Diputació de Barcelona Dades 2015-
2016 

Municipi on assisteix 

Total 
alumnat  
tots els 
cursos 

% que 
representa 

CASTELLOLÍ 3 0,42% 
SANT CUGAT DEL VALLÈS 3 0,42% 
SANT JOAN DE VILATORRADA 3 0,42% 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 3 0,42% 
CALAF 2 0,28% 
CAMBRILS 2 0,28% 
COLLBATÓ 2 0,28% 
GIRONA 2 0,28% 
LA TORRE DE CLARAMUNT 2 0,28% 
MARTORELL 2 0,28% 
MOLLET DEL VALLÈS 2 0,28% 
SANT ESTEVE SESROVIRES 2 0,28% 
TALARN 2 0,28% 
TERRASSA 2 0,28% 
CALAF 2 0,28% 
CAMBRILS 2 0,28% 
COLLBATÓ 2 0,28% 

Municipi on assisteix 

Total 
alumnat  
tots els 
cursos 

% que 
representa 

  JORBA 267 37,19% 
BARCELONA 149 20,75% 
SANTA MARGARIDA 
DE MONTBUI 59 8,22% 
ÒDENA 44 6,13% 
MANRESA 39 5,43% 
VILANOVA DEL CAMÍ 39 5,43% 
LLEIDA 15 2,09% 
SANT MARTÍ DE TOUS 14 1,95% 
CAPELLADES 8 1,11% 
MOLLERUSSA 7 0,97% 
CARME 6 0,84% 
LA POBLA DE 
CLARAMUNT 5 0,70% 
LES 5 0,70% 
CERVERA 4 0,56% 
CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 4 0,56% 
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En el cas de l'alumnat que procedeix de 

municipis de fora d'Igualada, podem veure 

com els 2.921 infants i joves procedeixen de 

103 municipis diferents, més del doble que 

en el cas anterior.  

Els principals municipis de procedència són 

municipis propers a Igualada com Vilanova 

del camí (gairebé representen 1 de cada 

alumnes procedents de fora d'Igualada), 

Santa Margarida de Montbui (amb un 17%) 

i Òdena (12%).  La resta de municipis 

representen percentatges molt petits i hi ha 

fins a 37 municipis de on únicament 

procedeix un alumne.   

Taula 19. Procedència de l'alumnat de fora d'Igualada que estudia a Igualada.  

  

Aclariment: Es llisten únicament els municipis d'empadronament amb 9 alumnes o més.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Gerència de Serveis d'Educació. Diputació de Barcelona. Dades 2015-
2016 

 

Municipi d'empadronament 

Total 
alumnat  
tots els 
cursos 

% que 
representa 

VILANOVA DEL CAMÍ 653 22,36% 
SANTA MARGARIDA DE 
MONTBUI 511 17,49% 
ÒDENA 358 12,26% 
PIERA 151 5,17% 
LA TORRE DE CLARAMUNT 95 3,25% 
SANT MARTÍ DE TOUS 93 3,18% 
CAPELLADES 87 2,98% 
JORBA 87 2,98% 
ESPARREGUERA 66 2,26% 
CARME 65 2,23% 
SANTA COLOMA DE 
QUERALT 64 2,19% 
LA POBLA DE CLARAMUNT 56 1,92% 
COLLBATÓ 51 1,75% 
MASQUEFA 50 1,71% 
LA LLACUNA 47 1,61% 

Municipi on assisteix 

Total 
alumnat  
tots els 
cursos 

% que 
representa 

ELS HOSTALETS DE PIEROLA 35 1,20% 
EL BRUC 34 1,16% 
CASTELLOLÍ 31 1,06% 
CALAF 27 0,92% 
ARGENÇOLA 26 0,89% 
CASTELLFOLLIT DEL BOIX 25 0,86% 
COPONS 25 0,86% 
VALLBONA D'ANOIA 23 0,79% 
CABRERA D'ANOIA 21 0,72% 
ABRERA 18 0,62% 
MEDIONA 17 0,58% 
SANT ESTEVE SESROVIRES 17 0,58% 
OLESA DE MONTSERRAT 12 0,41% 
MANRESA 11 0,38% 
RUBIÓ 10 0,34% 
BARCELONA 9 0,31% 
ORPÍ 9 0,31% 
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Dades clau 

 1 de cada 10 dels infants i joves d’Igualada estudien fora del seu municipi. Dins de l'etapa obligatòria, el percentatge més elevat d'estudiants que 

marxen el trobem dins de l'ESO (amb un 7,9% del total dels alumnes). La mobilitat és més aguda una vegada passada l'etapa obligatòria, amb un 

percentatge de fins a un 72,8% d’alumnat provinent de fora del municipi en CFGS i un 67% en els de Grau Mitjà. 

 La titularitat del centre juga un paper clau en la mobilitat dels estudiants. El 56% dels infants i joves d'Igualada que decideixen anar a estudiar a fora 

del seu municipi estan escolaritzats en centres privats. A la ESO, 3 de cada 4 estudiants que es traslladen fora del municipi opten pel sector privat. 

Pel què fa a l'alumnat empadronat fora d'Igualada però que decideix anar-hi a estudiar, la proporció és la inversa i hi ha més estudiants que ho fan 

en el sector privat (59%) que no en el públic.  

 En total s'han identificat fins a 49 municipis diferents on van assistir els 718 alumnes que durant el curs 2015-2016 no ho van fer a Igualada. Jorba 

(amb un 37% del total) i Barcelona (amb un 20%) són els municipis que més infants i adolescents reben, seguits de Santa Margarida de Montbui i 

Òdena.  En total, a un 75% d'aquests municipis s'hi desplacen únicament un màxim de 3 alumnes i per tant, la dispersió és molt elevada però amb 

poca intensitat.  

 Els 2.921 infants i joves provinents municipis de fora d'Igualada, procedeixen de 103 municipis diferents, més del doble que en el cas anterior. Els 

principals municipis de procedència són Vilanova del camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena (12%).  La resta de municipis representen 

percentatges molt petits i hi ha fins a 37 municipis de on únicament procedeix un alumne.    
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3.3. Altres dades sobre l'educació a Igualada 

L'atenció a la diversitat és un factor amb un gran 

impacte dins de les aules dels centres ordinaris. 

Poder donar un bon acompanyament i suport és 

doncs un element clau.  

Segons dades del curs 2016-2017, a Igualada hi 

ha un total de 567 alumnes amb algun tipus de 

necessitat educativa especial, fet que representa 

un 7,2% del total de l'alumnat. Primària és 

l'etapa educativa on més es concentren aquestes 

necessitats (8,35%), tot i que molt de prop de 

l'etapa de Secundària (8,19%) 

Pel curs anterior (2015-2016) podem tenir més 

detall del tipus de necessitat educativa i podem 

comprovar com els principals motius són les 

alteracions greus de la personalitat i la 

discapacitat intel·lectual.  

Taula 20.  Alumnat d'Igualada amb necessitats educatives especials als centres ordinaris. Curs 2016-
2017 

 

 

  

 

Taula 21.  Alumnat d'Igualada amb necessitats educatives especials als centres ordinaris segons 
tipus de discapacitat o característiques. Curs 2015-2016 

 
Infantil  
2n cicle Primària ESO Batxillerat 

 
TOTAL 

Altres alteracions greus de la 
personalitat 5 20 13 - 

38 

Discapacitat auditiva 1 2 1 - 4 

Discapacitat intel·lectual - 9 10 - 19 

Discapacitat motòrica 1 5 3 - 9 

Discapacitat visual 1 1 - - 2 

Trastorn generalitzat del 
desenvolupament (TGD) - 3 - - 

3 

Altres 9 21 19 1 50 
Total NEE 17 61 46 1  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Gerència de Serveis d'Educació. Diputació de Barcelona 

  Alumnat amb 
NEE 

SENSE 
NECESSITATS 

Infantil 1r cicle 1,29% 98,71% 

Infantil 2n cicle 6,32% 93,68% 

Primària 8,35% 91,65% 

ESO 8,19% 91,81% 

Batxillerat 0,81% 99,19% 
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Per tal de cobrir les necessitats educatives dels 

infants, joves i adults amb necessitats educatives 

especials, a Igualada hi ha un centre d'educació 

especial de titularitat privada: L'Escola Àuria. En 

ella hi ha un total de 15 unitats, essent dues 

d'elles de TVA (Programa de Transició a la Vida 

Adulta).  

A l'escola hi van un total de 114 persones, un 

38% de les quals tenen una discapacitat 

intel·lectual mitjana. Si hi sumem a la resta 

d’alumnat que pateix algun altre tipus de 

discapacitat intel·lectual (profunda o severa), el 

percentatge puja fins al 66%.  

La resta d'alumnes d’aquest centre pateixen 

algun trastorn generalitzat del desenvolupament 

(26%) o bé tenen alguna alteració greu de la 

personalitat (7% del total).  

Taula 22.  Alumnat amb Necessitats Educatives que van a centres d'educació especial d'Igualada. 
Curs 2016-2017 

 

 

 

Taula 23.  Alumnat amb Necessitats Educatives que van a centres d'educació especial d'Igualada 
segons tipus de discapacitat o . Curs 2015-2016 

RECURS USUARIS 
Discapacitat intel·lectual mitjana 44 
Discapacitat intel·lectual profunda 11 
Discapacitat intel·lectual severa 20 
Trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD) 30 
Altres alteracions greus de la personalitat 9 

TOTAL 114 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Gerència de Serveis d'Educació. Diputació de Barcelona.  

 

 

Centres 1 
Unitats 15 
Alumnat 114 
Titularitat Privada 
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L'abandonament escolar prematur i l'èxit o 

fracàs educatiu són temes socialment centrals 

degut a les conseqüències que comporten en la 

configuració present i futura de la nostra 

societat. En primer lloc, cal dir que l'estimació de 

l'abandonament és aproximada, ja que 

desconeixem si en aquestes dades hi hauria 

comptabilitzat algun jove que finalment va 

acabar repetint a un centre educatiu fora 

d'Igualada. 

A Igualada, la taxa d'abandonament prematur 

es situa en el 2,5%, una dada totalment 

equilibrada entre nois i noies però que no ho és 

tant si ens fixem en la titularitat dels centres que 

ho imparteixen. Així doncs, les dades mostren 

com l'abandonament escolar a 4t d'ESO es dóna 

en un 3% en els centres públics i en un 2,2% en 

els de titularitat concertada o privada.  

Taula 24.  Percentatge de graduació a ESO i estimació de l'abandonament escolar. Igualada. Curs 
2014-2015 

 

Alumnat 
matriculat a  
4t ESO 

Alumnat 
avaluat 4t ESO 

Taxa de 
graduació 
global 

Estimació 
abandonament  
4t ESO 

S. Públic 197 191 80,7% 3,0% 
Nois 106 101 73,6% 4,7% 

Noies 91 90 89,0% 1,1% 
S. Privat concertat 277 271 93,5% 2,2% 

Nois 131 130 93,1% 0,8% 
Noies 146 141 93,8% 3,4% 

TOTAL 474 462 88,2% 2,5% 
Nois 237 231 84,4% 2,5% 

Noies 237 231 92,0% 2,5% 

Taula XXX.  Taxes de repetició a 1r, 2n i 3r d'ESO. Igualada. Curs 2014-2015 

 
Taxa repetició 1r 
ESO 

Taxa repetició 
2n ESO 

Taxa repetició 3r 
ESO 

S. Públic 11,2% 6,8% 8,9% 
Nois 14,8% 3,3% 8,0% 

Noies 6,9% 10,4% 10,2% 
S. Privat concertat 0,6% 4,3% 4,3% 

Nois 0,6% 6,4% 6,7% 
Noies 0,7% 2,1% 1,4% 

TOTAL 5,5% 5,4% 6,4% 
Nois 7,3% 5,1% 7,3% 

Noies 3,4% 5,8% 5,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Gerència de Serveis d'Educació. Diputació de Barcelona 
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Els estudis de PFI-PQPI són un recurs "pont" per 

aquells joves que no han obtingut la titulació 

d'ESO. El curs 2016-2017 s'hi van inscriure 69 

alumnes, un 45% dels quals ho va fer en el centre 

públic on s'imparteix aquesta formació: l'Institut 

Milà i Fontanals (amb 2 grups). La resta, van 

cursar-los a l'Escola Pia (amb 3 grups).  

Si ens fixem en les especialitzacions o 

temàtiques, podrem veure que s'ofereixen 5 

opcions diferents que engloben sectors com el 

mecànic, el tecnològic i de manteniment, el de 

comerç, el del sector de la restauració i també un 

relacionat amb la imatge personal.  

Taula 25.  Alumnes de PFI - PQPI. Igualada segons titularitat del centre i tipus.  
Curs 2016-2017 
 

Centres que imparteixen PFI-PQPI a Igualada 2 
TOTAL ALUMNES CURS 2016-2017 69 

 

Auxiliar de mecànica i electricitat 15 
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 16 
TOTAL ALUMNES CENTRE PÚBLIC 31 

 

Auxiliar de muntatge i manteniment microinformàtic 10 
Auxiliar de cuina i serveis de restauració 15 
Auxiliar d'imatge personal 13 
TOTAL ALUMNES CENTRE CONCERTAT 38 

Font: Dades municipals. Ajuntament d'Igualada.  
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L'ensenyament de la música a través de l'escola 

municipal té un gran impacte en els infants i 

joves de la ciutat.  

El curs passat s'hi van matricular un total de 563 

infants i adolescents, fet que (tenint en compte 

que Igualada té 8.671 habitants menors de 18 

anys) representa un 6,5% del total i amb una 

proporció força equilibrada entre nens i nenes.  

Pel què fa a l'escola d'adults, l'any passat es van 

inscriure a fer algun tipus de curs un total de 297 

persones. Les dades mostren el gran interès pels 

idiomes i també el gran nombre d'inscrits al GES 

per tal d'obtenir el graduat, fins a un total de 160 

persones. Pel què fa als cursos d'accés a cicles 

formatius, el curs que dóna accés al Grau 

Superior té molta més demanda que en el cas del 

Grau Mitjà.  

Taula 26. Alumnes de fins a 18 anys matriculats a l'Escola Municipal de Música d'Igualada. Curs 
2016-2017 
 

 
Nens - Nois Nenes - Noies Total 

Escola de música 271 292 563 
Centre d'Art - MusicArt 21 19 40 
Conservatori de Grau Professional  47 55 102 

Font: Dades municipals. Ajuntament d'Igualada.  

 
Taula 27.  Matriculats a l'escola d'adults segons estudis. Igualada. Curs 2016-2017 
 

Cursos de castellà 30 
Cursos d'anglès 45 
GES semipresencial 46 
GES de l'IOC 114 
Curs per a l'accés a CFGM 3 
Curs per a l'accés a CFGS 42 
Curs CPI 17 
TOTAL 297 

 

Font: Dades municipals. Ajuntament d'Igualada.  
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El coneixement del català és una variable 

interessant per tal de conèixer una mica més la 

configuració de la població. Segons dades del 

Cens de la població de l'any 2011, un 96% de la 

població d'Igualada entén el català, una dada 

molt similar que a nivell comarcal i provincial. On 

més diferències podem trobar és en l'habilitat 

per parlar-lo, ja que el 81,5% d'Igualada està 10 

punts percentuals per sobre de la Província de 

Barcelona i 3 per sobre de la Comarca. 

L'indicador més baix és el de l'escriptura, però 

que amb un 64%, també es mostra molt per 

sobre dels altres àmbits territorials. Així doncs, 

podem dir que el coneixement del català a 

Igualada és més elevat que a d’altres àmbits 

territorials, malgrat l'indicador que ens mostra el 

nombre de gent que no l'entén (4%, 1519 

persones) sigui el més alt.  

Taula 28.  Població segons coneixement del català. Comparativa Igualada, Província de Barcelona i 
Catalunya. Totals i percentatges. 2011 
 

 L'Entén 
El sap 
parlar 

El sap 
llegir 

El sap 
escriure 

No 
l'entén 

Població de 2 
anys i més 

Igualada 36593 31049 31934 24436 1519 38112 
L'Anoia 111182 90304 94910 69594 3317 115372 
Prov. de 
Barcelona 5104318 3855719 4207471 2933689 247755 5364709 

 
 

 L'Entén 
El sap 
parlar 

El sap llegir El sap escriure No l'entén 

Igualada 96,0% 81,5% 83,8% 64,1% 4,0% 

L'Anoia 96,4% 78,3% 82,3% 60,3% 2,9% 
Prov. de 
Barcelona 95,1% 71,9% 78,4% 54,7% 4,6% 

 
 
 

  



Pla Local d’Infància, Adolescència i Família d’Igualada 
Mapa sociodemogràfic 

 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 47 

Si tenim en compte habilitats i competències 

lingüístiques segons les diferents franges d'edat, 

hi ha algunes dades rellevants.  

En primer lloc, sobta el comportament de la 

franja 16-29 anys, amb el percentatge més baix 

de l'indicador de si entén o no el català (92,9%). 

Així doncs, un 7,1% dels habitants d'Igualada 

d'aquesta franja d'edat no entenen el català.  

El percentatge de persones que el saben escriure 

(exceptuant la franja de 2 a 15 anys) disminueix 

a mesura que les franges d'edat són més 

elevades, per un tema principalment de context 

generacional.  

A les dades també es pot observar com hi ha més 

gent que el sap llegir que no pas parlar, amb un 

percentatge global de 2 punts de diferència. Pel 

què fa a les edats, es seguiria el mateix patró que 

en el cas de l'escriptura. 

Taula 29.  Percentatges de població segons coneixement del català per franges d'edat. Igualada. 
2011 
 

Edat L'entén El sap parlar 
El sap 
llegir 

El sap 
escriure No l'entén  

De 2 a 15 anys 98,4% 84,4% 69,9% 61,5%   

De 16 a 29 anys 92,9% 87,0% 89,1% 84,0% 7,1% 

De 30 a 44 anys 94,9% 81,6% 87,7% 72,0% 5,1% 

De 45 a 64 anys 97,1% 80,0% 87,3% 55,7% 2,9% 

De 65 anys i més 96,0% 76,2% 80,6% 49,2% 4,0% 

Total 95,9% 81,6% 83,6% 64,0% 4,1% 
 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 2011 

  



Pla Local d’Infància, Adolescència i Família d’Igualada 
Mapa sociodemogràfic 

 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 48 

 

Dades clau 

 Segons dades del curs 2016-2017, a Igualada hi ha un total de 567 alumnes amb algun tipus de necessitat educativa especial, fet que representa un 

7,2% del total de l'alumnat. Primària és l'etapa educativa on més es concentren aquestes necessitats (8,35%), tot i que molt de prop de l'etapa de 

Secundària (8,19%). Les principals necessitats educatives especials són les alteracions greus de la personalitat i la discapacitat intel·lectual. 

 A Igualada hi ha un centre d’educació especial de titularitat privada (Escola Àuria) amb un total de 15 unitats, essent dues d'elles de TVA (Programa 

de Transició a la Vida Adulta) i un total de 114 alumnes, un 38% de les quals tenen una discapacitat intel·lectual mitjana. Si hi sumem a la resta 

d’alumnat que pateix algun altre tipus de discapacitat intel·lectual (profunda o severa), el percentatge puja fins al 66%. La resta d'alumnes d’aquest 

centre pateixen algun trastorn generalitzat del desenvolupament (26%) o bé tenen alguna alteració greu de la personalitat (7% del total). 

 La taxa d'abandonament prematur es situa en el 2,5%, dels quals la meitat són nois i l’altra meitat noies. A nivell de titularitat del centre, 

l'abandonament escolar a 4t d'ESO es dóna en un 3% en els centres públics i en un 2,2% en els de titularitat concertada o privada. 

 El curs 2016-2017 hi havia 69 alumnes de PFI-PQPI, un 45% dels quals ho va fer en a l'Institut Milà i Fontanals (amb 2 grups) i la resta, a l'Escola Pia 

(amb 3 grups).   

 El curs passat es van matricular a l’escola de música un total de 563 infants i adolescents, fet que representa un 6,5% de la població menor de 18 

anys d’Igualada i amb una proporció força equilibrada entre nens i nenes.  
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 A l’escola d’adults l'any passat es van inscriure a fer algun tipus de curs un total de 297 persones, fonamentalment en cursos d’idiomes o en el curs 

de formació per tal d'obtenir el graduat. Pel què fa als cursos d'accés a cicles formatius, el curs que dóna accés al Grau Superior té molta més 

demanda que en el cas del Grau Mitjà. 

 Pel que fa al coneixement del català, segons dades de 2011, un 96% de la població d'Igualada entén el català, una dada molt similar que a nivell 

comarcal i provincial. On més diferències podem trobar és en l'habilitat per parlar-lo, on d'Igualada està 10 punts percentuals per sobre de la Província 

de Barcelona i 3 per sobre de la Comarca. L'indicador més baix és el de l'escriptura, també es mostra molt per sobre dels altres àmbits territorials. 

Així doncs, podem dir que el coneixement del català a Igualada és més elevat que a d’altres àmbits territorials, malgrat l'indicador que ens mostra el 

nombre de gent que no l'entén (4%, 1519 persones) sigui el més alt. 

 Sobta el comportament de la franja 16-29 anys, amb un 7,1% dels habitants d’aquesta franja que no entenen el català, el percentatge més baix de 

l'indicador de tots els grups d’edat.  
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4. Economia i treball 

4.1. Activitat econòmica, ocupació i renda disponible 

L'economia i el treball són factors determinants del 

benestar i de la qualitat de vida de les persones.  

L'activitat econòmica a Igualada gira principalment 

entorn al sector serveis, inclús amb més força que en 

conjunt de l'Anoia, comarca més ruralitzada i amb 

major pes dels altres sectors que no pas a la capital. Les 

dades descriuen com a segon sector per importància a 

l'industrial, amb un 16,6% de pes.  

Si ens fixem en els llocs de treball, segons les dades del 

II Trimestre del 2017, podem observar (entre d'altres) 

com el 23,5% dels assalariats treballen a la indústria i un 

72,4% en el sector serveis. Per altra banda, un 75% dels 

autònoms registrats formen part del sector serveis 

Taula 30.  Empreses per grans sectors. Igualada. II Trimestre 2017 

Àmbit 
Territorial 

 
Agricultura 
 

 
Indústria 

 
Construcció 

 
Serveis 

Igualada 0,48% 16,63% 6,07% 76,82% 

L'Anoia 1,71% 18,35% 9,60% 70,34% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i ocupació. Programa Hermes de la Diputació 
de Barcelona.  

Taula 31. Llocs de treball per sectors d'activitat. II Trimestre 2017 
 

 
Agricultura 
 

 
Indústria 

 
Construcció 

 
serveis 

Assalariats 0,07% 23,55% 4,01% 72,36% 

Autònoms 1,59% 13,31% 9,60% 75,49% 

Total 0,36% 21,60% 5,07% 72,96% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i ocupació. Programa Hermes de la Diputació 
de Barcelona.  
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La taxa d'activitat d'Igualada es situa en un 76%, uns 3 

punts percentuals per sota de la taxa que hi ha en el 

conjunt de la província de Barcelona.  

Les dades ens mostren com fins als 24 anys, la taxa és 

del 31,4% posicionant a 1 de cada 3 joves en actiu al 

mercat laboral. Els joves de 25 a 34 anys presenten una 

taxa inferior (80%) al següent grup d'edat que engloba 

fins als 44 anys i amb un 90,6% d'activitat, és el que té 

una taxa més elevada estant fora del mercat laboral 

únicament a 1 de cada 10 persones d'aquest grup.  

La taxa d'ocupació d'Igualada del II Trimestre del 2017 

és del 62,2% (un 54% d'homes i un 46% de dones). La 

menor ocupabilitat està entre els joves i la franja amb 

una major ocupació és la de 45 a 54 anys, per baixar 

després 20 punts en la franja prèvia a la jubilació. 

 

 

Taula 32.  Població activa registrada per edats. Igualada. II Trimestre 2017 

Franja d’edat Població 
activa 

Total 
població 

Taxa activitat 

De 16 a 24 anys 1.063 3.389 31,4% 
De 25 a 34 anys 3.565 4.413 80,8% 
De 35 a 44 anys 5.953 6.572 90,6% 
De 45 a 54 anys 4.937 5.499 89,8% 
De 55 a 64 anys 3.139 4.601 68,2% 
TOTAL 18.657 24.474 76,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 

Taula 33. Població ocupada per edats. Igualada. II Trimestre 2017  

Franja d’edat Població 
ocupada 

Total 
població 

Taxa 
ocupació 

Menys de 30 anys 2.317 5340 43,4% 
De 30 a 44 anys 6.351 9034 70,3% 
De 45 a 54 anys 4.098 5499 74,5% 
De 55 anys i mes 2.469 4601 53,7% 
Total 15.235 24474 62,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelo 

  2016 
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Les últimes dades que s'han pogut obtenir respecte a la 

renda familiar bruta disponible corresponen a l'any 

2015. De forma global, podem veure com la població 

d'Igualada estaria un 8,8% per sota de la mitjana de la 

província de Barcelona.    

Podem però anar una mica més al detall si ens basem 

en dades d'Idescat del 2014, on podem veure-hi el 

detall de la Renda Familiar Bruta Disponible per 

habitant. En aquest sentit,  la dada per habitant seria 

molt similar que la de la Comarca de l'Anoia, però 1,5 

milers d'euros menys que la mitjana catalana.  

Aquestes dades es tradueixen en l'Índex comparatiu 

entre Catalunya i la resta d'àmbits territorials, i Igualada 

es situaria en el 91,2 respecte a 100 (que seria el punt 

de partida que descriu Catalunya). 

 

 

Taula 34.  Renda familiar bruta disponible 2015.  

2015 (milers d'euros) 
Igualada 528.350 
Mitjana província de 
Barcelona 579.530 

Font: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona. Programa Hermes.  

Taula 35.  Renda familiar bruta disponible 2014. Comparativa territorial i Índex. 

  Igualada L'Anoia Catalunya 
RFDB (milers d'euros) 579.906 1.717.396 122.253.138 
RFDB per habitant (milers d'euros) 15 14,6 16,5 
RFDB per habitant (índex Cat=100) 91,2 89 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat. 2014.  

Figura 22. RFDB per habitant (milers d'euros) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat. 2014.  
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Dades clau 

 L'activitat econòmica a Igualada gira principalment entorn al sector serveis, mentre que el sector industrial representa el 16,6% del pes de l’activitat 

econòmica del municipi.  Aquesta distribució es repeteix en l’estructura dels llocs de treball, amb un 72,4% dels assalariats treballant en el sector 

serveis i un 23,5% a la indústria.  

 La taxa d'activitat d'Igualada es situa en un 76%, uns 3 punts percentuals per sota de la taxa que hi ha en el conjunt de la província de Barcelona. Fins 

als 24 anys, la taxa és del 31,4% posicionant a 1 de cada 3 joves en actiu al mercat laboral mentre que entre la població entre 34 i 44 anys  esta fora 

del mercat laboral únicament a 1 de cada 10 persones.  

 Pel que fa a la renda familiar bruta disponible corresponen a l'any 2015. De forma global, podem veure com la població d'Igualada estaria un 8,8% 

per sota de la mitjana de la província de Barcelona.  La Renda Familiar Bruta Disponible per habitant és molt similar que la de la Comarca de l'Anoia, 

però 1,5 milers d'euros menys que la mitjana catalana. Aquestes dades es tradueixen en l'Índex comparatiu entre Catalunya i la resta d'àmbits 

territorials, i Igualada es situaria en el 91,2 respecte a 100 (que seria el punt de partida que descriu Catalunya). 
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4.2. Mobilitat de la població ocupada 

Les dades més actualitzades en relació a la mobilitat per 

raó d'ocupació les trobem al Cens de l'any 2001.  

Segons aquestes, aproximadament un de cada quatre 

Igualadins treballa fora del municipi (28%). 

Posteriorment veurem quins són els llocs laborals de 

destí.  

La taxa d'autouficiència (que fa referència a la població 

ocupada que resideix i treballa al municipi respecte al 

total de llocs de treball del municipi) és del 56,92%, un 

percentatge molt similar al que es dóna a la comarca i 

només un punt per sobre del de la Província de 

Barcelona. La taxa d'autocontenció, que mesura la 

població ocupada que resideix i treballa al municipi 

respecte al total de població ocupada, és del 72%, un 

nombre molt per sobre de la mitjana de la província i de 

la comarca. 

Figura 23.  Mobilitat per raó d'ocupació. Igualada.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Cens 2001.  

Taula 36.  Taxes d'autosuficiència i d'autocontenció. Igualada i comparativa.  

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Hermes de la Diputació de BCN. Cens 2001 

 Taxa d'autosuficiència Taxa d'autocontenció 

Igualada  56,92% 72,00% 

Comarca Anoia 56,38% 48,61% 

Província de Barcelona  55,65% 52,23% 

  

Residents 
treballant al 

municipi
72,00%

Residents 
treballant 
fora del 
municipi
28,00%
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La mobilitat per raó d'ocupació a Igualada és un factor 

desigual entre sexes.  

Podem veure com l'any 2001 hi havia un total de 5.534 

persones que es desplaçaven per motius laborals fora 

d'Igualada. D'aquestes, un 76% eren homes.  

Pel què fa a la població de destí, els percentatges totals 

mostren com la població més propera que més 

treballadors recluta d'Igualada és Òdena, amb un 4%, 

seguit de Barcelona (3%) i Vilanova del Camí amb la 

mateixa proporció.  

A nivell més general, un 7% es desplaça a la resta de la 

comarca i 1 de cada 20 ho fa a la resta de la Província 

de Barcelona. Únicament un 1% es mou més enllà del 

territori provincial.  

Figura 24.  Mobilitat espacial de la població per sexe. Població que es desplaça per motiu 
d'ocupació. Igualada. Cens 2001  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa Hermes. Cens 2001. 

Taula 37.  Mobilitat espacial de la població segons principals destins. Igualada. Cens 2001  

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa Hermes. Cens 2001.  

Origen Destí Homes Dones Total 
Igualada Igualada 66% 80% 72% 
Igualada Òdena 4% 2% 4% 
Igualada Barcelona 4% 3% 3% 
Igualada Vilanova del Camí 3% 3% 3% 
Igualada Resta Comarca 9% 4% 7% 

Igualada 
Resta Província 
Barcelona 6% 3% 5% 

Igualada Resta Catalunya 2% 1% 1% 

  

Homes
4.237

Dones
1.297
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I finalment, pel què fa a la variable edat, les dades 

mostren que el grup majoritari seria el perfil d'homes 

de 26 a 55 anys (que suposaria un 61% del total de 

persones que es mouen per raó d'ocupació). És curiós 

veure com aquesta franja representa ser el mateix 

percentatge pel què fa als homes com per les dones (un 

79% del total en ambdós casos) 

Per altra banda, també podem veure com  la mobilitat 

en etapes joves és la més baixa (un 2%) i afecta 

exactament en la mateixa proporció a nois i noies.  

La franja de més edat (de 56 a 65 anys) és la següent 

menys nombrosa, representant un 6% del total i 

desplaçant-se gairebé el doble d'homes que de dones.   

Figura 25.  Mobilitat espacial de la població per edat. Població que es desplaça per motiu 
d'ocupació. Igualada. Cens 2001  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa Hermes. Cens 2001.  

Taula 38.  Mobilitat espacial de la població segons franges d'edat i percentatges. Igualada. 

Cens 2001 

  16-20 anys 21-25 anys 26-55 anys 56-65 anys 

Homes 2% 11% 79% 7% 

Dones 2% 15% 79% 4% 

Total 2% 9% 61% 6% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa Hermes. Cens 2001. 
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Dades clau 

 Un de cada quatre Igualadins treballa fora del municipi (28%).  La taxa d'autouficiència (població ocupada que resideix i treballa al municipi respecte 

al total de llocs de treball del municipi) és del 56,92%, un percentatge molt similar al que es dóna a la comarca i només un punt per sobre del de la 

Província de Barcelona. La taxa d'autocontenció (població ocupada que resideix i treballa al municipi respecte al total de població ocupada), és del 

72%, un nombre molt per sobre de la mitjana de la província i de la comarca. 

 La mobilitat per raó d'ocupació a Igualada és un factor desigual entre sexes. L'any 2001 hi havia un total de 5.534 persones que es desplaçaven per 

motius laborals fora d'Igualada. D'aquestes, un 76% eren homes.  

 Pel què fa a la població de destí, la població que més treballadors recluta d'Igualada és Òdena, amb un 4%, seguit de Barcelona (3%) i Vilanova del 

Camí amb la mateixa proporció. A nivell més general, un 7% es desplaça a la resta de la comarca i 1 de cada 20 ho fa a la resta de la Província de 

Barcelona. Únicament un 1% es mou més enllà del territori provincial. 

 El perfil de les persones que es desplacen per motiu de feina és el d'homes de 26 a 55 anys (que suposaria un 61% del total de persones que es 

mouen per raó d'ocupació).   

 En canvi, la mobilitat per motiu de feina en etapes joves és la més baixa (un 2%) i afecta exactament en la mateixa proporció a nois i noies.  
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4.3. Atur 

La taxa d'atur a Igualada (segons dades 

del juliol del 2017) és del 13,12%, una 

dada un punt percentual menor que la 

taxa d'atur existent en el conjunt de la 

comarca però lleugerament per sobre 

de la que hi ha a la Província de 

Barcelona.  

Segons el quadre d'evolució de l'atur, 

podem veure l'impacte de la crisi l'any 

2008 i l'evolució a l'alça fins a arribar al 

pitjor registre d'atur que es va donar 

l'any  2013 (amb 1435 persones 

aturades més que actualment). A partir 

d'aquí, la recuperació econòmica va 

afectar en positiu a les taxes d'atur fins 

al moment actual. 

Taula 39. Percentatge d'aturats per sexes. Igualada. Juliol 2017 

Territori Atur total Homes Dones  

Igualada 13,12% 9,68% 16,84% 

L'Anoia 14,33% 10,66% 18,28% 

Província de Barcelona 11,12% 9,26% 13,05% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 

Figura 26.  Evolució de l'atur registrat a Igualada. 2005-2017

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 

 

  

1.681 1.625 1.631
2.200

3.319 3.536 3.524
3.782 3.883 3.640

3.281
2.855

2.448

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Pla Local d’Infància, Adolescència i Família d’Igualada 
Mapa sociodemogràfic 

 

Àrea de Cultura, Educació i Esports – Gerència de Serveis d’Educació 59 

Analitzant una mica més a fons el perfil 

de l'aturat, podem veure com en 

termes generals, l'atur afecta molt més 

al col·lectiu de dones que no pas 

d'homes.  

Pel què fa als joves, les dades mostren 

com un 12,31% dels joves de 16 a 24 

anys d'Igualada estan aturats. Aquesta 

dada es situa 3 punts i mig percentuals 

per sota del percentatge comarcal i 

lleugerament per sobre del percentatge 

de la Província de Barcelona.  

Els joves serien el segon col·lectiu amb 

més impacte de la taxa d'atur, però 

presentant la meitat de pes que els 

adults de 55 a 64 anys, els més castigats 

per l'atur ja que gairebé 1 de cada 4 

estaria en aquesta situació.    

Taula 40.  Comparativa territorial de l'atur registrat per sexe i edat. Igualada. Juliol 2017.  
 

Igualada L'Anoia Província de Barcelona 
 

EDAT 
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 12,21% 12,41% 12,31% 15,28% 16,79% 15,99% 11,63% 10,70% 11,18% 

De 25 a 34 anys 7,90% 15,13% 11,52% 8,77% 15,14% 11,95% 6,91% 10,22% 8,56% 

De 35 a 44 anys 6,96% 12,32% 9,51% 7,45% 13,62% 10,40% 6,69% 9,97% 8,27% 

De 45 a 54 anys 9,10% 15,56% 12,21% 10,09% 16,85% 13,35% 9,56% 12,35% 10,92% 

De 55 a 64 anys 16,78% 30,26% 23,24% 17,92% 32,44% 24,95% 15,38% 23,82% 19,54% 

TOTAL 9,72% 16,77% 13,12% 10,70% 18,20% 14,33% 9,25% 13,06% 11,12% 

Font: Dades del Departament d'Empresa i ocupació. Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de 
Barcelona. 
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Pel què fa a l'atur registrat 

d'estrangers, segons dades del juliol de 

l'any 2017, es situaria en un 19,5% del 

total d'aturats de la població 

d'Igualada. Aquest percentatge, i degut 

a la concentració de persones amb 

nacionalitat estrangera a la capital de la 

comarca, és força superior que el de la 

comarca en el seu conjunt (un 13%). Les 

dades segons l'edat mostren com l'atur 

té major incidència en el col·lectiu de 

25 a 39 anys, una proporció que es 

repeteix tant a la comarca de l'Anoia 

com a la província de Barcelona.  

Cal fer especial atenció al fet de que el 

volum de menors de 25 anys aturats 

d'origen estranger a Igualada és molt 

superior que a la resta d'àmbits 

territorials analitzats.   

Taula 41.  Atur registrat estrangers per edat. Juliol 2017.  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona extretes del Departament d'empresa i 

Ocupació.  

Taula 42.  % d'aturats estrangers sobre el total per edat. Juliol 2017.  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona extretes del Departament d'empresa i 

Ocupació.  

 < 25 25-39 40-54 > 54 Total 

Igualada 31 186 199 61 477 

L'Anoia 68 403 411 137 1.019 

Província de Barcelona 2.469 19.353 19.355 6.483 47.660 

 < 25 25-39 40-54 > 54 Total 

Igualada  21,7% 28,7% 21,7% 8,3% 19,5% 

Anoia 12,2% 20,0% 14,1% 5,9% 13,0% 

Província de Barcelona  13,9% 25,1% 17,6% 7,4% 16,3% 
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El nivell formatiu de les persones 

aturades és un indicador important per 

tal d'entendre la correlació entre 

estudis i ocupació. A la taula 

presentada hi podem veure els 

percentatges de 2007-2017 segons el 

nivell formatiu de les persones que 

estan a l'atur. El nivell formatiu amb un 

percentatge d'aturats més elevat és el 

de l'educació general. També podem 

observar com el fet de no tenir estudis 

té un impacte més elevat l'any 2017 

que no pas el 2007, quadruplicant la 

taxa que representa. Una altra dada 

que val la pena destacar que tenir 

estudis universitaris de segon i tercer 

cicle ara garanteix menys poder 

treballar, ja que augmenta la taxa 

d'atur en 2 punts percentuals entre 

aquests 10 anys de diferència. 

Taula 43.  Variació de l'atur registrat segons el nivell formatiu. Igualada. 2007-2017 

 2007 2017  2007 2017  
Nivell formatiu Atur 1 Atur 2 Variació %Atur 1 %Atur 2 %Variació 

Sense estudis 4 25 21 0,24% 1,02% 525,00% 
Estudis primaris 
incomplets 78 104 26 4,76% 4,25% 33,33% 
Estudis primaris complets 218 153 -65 13,32% 6,25% -29,82% 
Programes formació 
professional 100 209 109 6,11% 8,54% 109,00% 
Educació general 1.060 1.614 554 64,75% 65,93% 52,26% 
Tècnics-professionals 
superiors 85 184 99 5,19% 7,52% 116,47% 
Universitaris primer cicle 37 48 11 2,26% 1,96% 29,73% 
Universitaris segon i 
tercer cicle 55 111 56 3,36% 4,53% 101,82% 
Altres estudis post-
secundaris 0 0 0 0,00% 0,00% ND 

       

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Dades del Departament d'Empresa i 

Ocupació. 
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Segons dades del programa Hermes de 

la Diputació de Barcelona, el juny de 

2017 hi havia un total de 1.207 

persones beneficiàries de prestacions 

relacionades amb el treball a Igualada. 

Aquesta dada representa un 12% 

menys que l'any anterior, fet que pot 

venir marcat pel límit de temps del qual 

es pot gaudir de la prestació o bé per 

una millora de les condicions de vida i 

laborals.  

Les taxes de cobertura (percentatge de 

persones apuntades en les oficines de 

treball que estan cobrant algun tipus de 

subsidi) se situa en un 56%, la qual cosa 

posa de manifest que un percentatge 

important de persones en atur se situen 

fora del sistema de prestacions.  

Taula 44.  Persones beneficiàries de prestacions relacionades amb el treball. Igualada. Juny 2017.  

 
Igualada 

 
L'Anoia 

 

Província de 
Barcelona 

 

Beneficiaris prestacions (Juny 2017) 1.207 4.022 164.547 

Variació anual -12,60% -10,44% -12,11% 

Nivell contributiu 493 1.650 82.368 

Nivell assistencial (Subsidi) 531 1.851 65.693 

Renda activa 163 468 15.254 

Programa d'activació per a   l'ocupació 20 53 1.232 

Taxa de cobertura total 49,39% 51,09% 55,86% 

Taxa de cobertura nivell contributiu 20,17% 20,96% 27,96% 

Taxa de cobertura nivell assistencial 21,73% 23,51% 22,30% 

Taxa de cobertura renda activa 6,67% 5,94% 5,18% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Informes municipals.  
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Dades clau 

 La taxa d'atur a Igualada al juliol de 2017 era del 13,12%, una dada un punt percentual menor que la taxa d'atur existent en el conjunt de la comarca 

però lleugerament per sobre de la que hi ha a la Província de Barcelona. L'atur afecta molt més al col·lectiu de dones que no pas d'homes.  

 L'evolució de l'atur mostra l'impacte de la crisi l'any 2008 amb un creixement de la població desocupada a l'alça fins a arribar al pitjor registre d'atur 

l'any  2013 (amb 1435 persones aturades més que actualment). A partir d'aquí, la recuperació econòmica va afectar en positiu a les taxes d'atur fins 

al moment actual. 

 Els joves són el segon col·lectiu amb més impacte de la taxa d'atur. Un 12,31% dels joves de 16 a 24 anys d'Igualada estan aturats, 3 punts i mig 

percentuals per sota del percentatge comarcal i lleugerament per sobre del percentatge de la Província de Barcelona.  

 Els estrangers representen un 19,5% del total d'aturats de la població d'Igualada. L’atur de la població estrangera té major incidència en el col·lectiu 

de 25 a 39 anys. Per altra banda, el volum de menors de 25 anys aturats d'origen estranger a Igualada és molt superior que a la resta d'àmbits 

territorials analitzats.   

 El nivell formatiu amb un percentatge d'aturats més elevat és el de l'educació general i el fet de no tenir estudis té un impacte més elevat l'any 

2017 que no pas el 2007, quadruplicant la taxa que representa. Tot i això, tenir estudis universitaris de segon i tercer cicle ara garanteix menys 

poder treballar, ja que augmenta la taxa d'atur en 2 punts percentuals entre aquests 10 anys de diferència. 
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 El juny de 2017 hi havia un total de 1.207 persones beneficiàries de prestacions relacionades amb el treball a Igualada. Aquesta dada representa un 

12% menys que l'any anterior, fet que pot venir marcat pel límit de temps del qual es pot gaudir de la prestació o bé per una millora de les condicions 

de vida i laborals.  

 Les taxes de cobertura (percentatge de persones apuntades en les oficines de treball que estan cobrant algun tipus de subsidi) se situa en un 56%, 

la qual cosa posa de manifest que un percentatge important de persones en atur se situen fora del sistema de prestacions. 
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5. Infància i adolescència en risc 

Les dades aportades per l'equip de Serveis 

Socials de l'Ajuntament d'Igualada ens 

permeten tenir una aproximació sobre 

quina és la situació de vulnerabilitat, 

desprotecció, desemparament o exclusió 

que pateixen els infants i adolescents que 

estan en risc en el municipi. Segons les 

dades, els usuaris menors de 18 anys atesos 

durant l'any 2016 van ser un total de 529, 

fet que representa un 16% del total de la 

població atesa, la proporció més baixa dels 

últims 4 anys. A nivell de sexe, podem 

observar com està força equilibrat, tot i que 

hi ha un 1,2% més de nenes que de nois.  

Els ajuts entorn als llibres i material escolar 

l'any 2016 van ser de 423, un 32% menys 

que l'any anterior.    

Taula 45. Població infantil i juvenil de 0 a 18 anys atesa per serveis socials 

 

 

 

 

 

 

Font: Ajuntament d'Igualada. 

Taula 46. Població de 0-16 anys receptora d'ajuts a l'escolaritat. Llibres i material escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ajuntament d'Igualada. 

 
ANY 

Total 
població 
atesa 

Usuaris  
< 18 anys 

% Usuaris < 
18 anys  Homes Dones % homes % dones  

2016 3247 529 16,3% 271 258 51,2% 48,8% 

2015 3271 685 20,9% 357 328 52,1% 47,9% 
2014 2993 691 23,1% 324 367 46,9% 53,1% 
2013 2801 625 22,3% 352 273 56,3% 43,7% 

 
Any 

Departament 
d'ensenyament 

Serveis socials bàsics 
d'Igualada Total 

2010 509 59 568 
2011 476 84 560 
2012 117   117 
2013 224   224 
2014 431 117 548 
2015 419 207 626 
2016 423   423 
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Seguint amb el tema dels ajuts, les dades 

permeten veure quina ha estat l'evolució 

dels ajuts de menjador. La sèrie temporal 

ens mostra com l'any 2016 es va arribar a 

màxims, amb 525 ajudes atorgades, la qual 

cosa representa un 32% més que l'any 

anterior i fins a un 85% més que fa 6 anys, 

l'any 2010.  

Una altra dada interessant a destacar són les 

652 persones que han estat beneficiàries de 

la Renda Mínima d'Inserció a Igualada. 

D'aquestes, un 41% han estat infants i joves 

de menys de 18 anys.  

Taula 47. Població de 0-16 anys receptora d'ajuts a l'escolaritat. Menjador escolar.  

Font: Ajuntament d'Igualada. 

 

 

Taula 48. Població de 0 a 18 anys beneficiària de RMI sobre el total. Igualada. 2011 

 

 

 

Font: Ajuntament d'Igualada. 

 
Any Consell Comarcal 

Departament 
d'Ensenyament 

Serveis socials bàsics 
d'Igualada 

Total 

2010    78 (no s'especifica) 
2011    77 (no s'especifica) 
2012    81 (no s'especifica 
2013 108 104 9 221 
2014 183 108  291 
2015 176 159 20 355 
2016 360 165  525 

Població total beneficaria de RMI 652 

Població de 0-18 anys beneficiària de RMI 271 
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A nivell municipal les dades 2010-2012 de 

l'espai "Minuts Menuts" (on les famílies 

poden deixar-hi de forma puntual als infants 

de 0 a 3 anys) apunten un augment d'usuaris 

durant aquest període de temps de gairebé 

el doble. Per altra banda, el Centre Obert 

Xipreret va tenir 12 usuaris durant l'any 

2016.  

Segons la Memòria del CDIAP Apinas, 

l'indicador sobre el risc i/o problemes en el 

desenvolupament dels infants de l'Anoia es 

situa en el 7,5% de la població de referència 

(infants fins a 6 anys). A les dades de 

l'informe hi podem observar com els seus 

usuaris són molts més nens/nois que 

nenes/noies i que l'activitat s'ha anat 

disminuint al llarg dels últims anys malgrat 

les consultes puntuals hagin augmentat 

gairebé un 75% en el últims 4 anys.    

Taula 49. Infants de 0 a 3 anys usuaris d'Espais Municipals  

 
 

RECURS USUARIS 
2010 Minuts menuts 48 
2011 Minuts menuts 71 
2012 Minuts menuts 79 
2016 Centre obert Xipreret 12 

Font: Ajuntament d'Igualada. 

Figures 27. Infants atesos pel CDIAP APINAS. Evolució de l'activitat i de les consultes.  

  
Nens:65,7% // Nenes: 34,3%                             Nens: 60,4% // Nenes: 39,6%        

Font: CDIAP/SAP APINAS. Informe d'activitat 2016.  
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En relació a les altes (nous usuaris atesos) en 

el CDIAP, i tal i com hem vist a la taula 

anterior, podem dir que han anat disminuït 

progressivament entre els anys 2013 i 2016, 

presentant una diferència de 236 usuaris en 

aquests últims 4 anys, la qual cosa 

representa una reducció del 38%.  

A nivell del perfil per edat, podem observar 

com aquest perfil canvia al llarg dels anys: 

L'any 2016 els infants amb més altes van ser 

els menors d'1 any, un perfil que cal 

destacar ja que comparativament és un 

nombre 20 punts percentuals superior que 

el què hi havia l'any 2013 per aquesta 

mateixa franja d'edat. Un altre tret 

diferencial és la disminució d'un 35% d'altes 

de nens/es de 4-6 anys, el grup que era més 

nombrós l'any 2013.   

Taula 50. Evolució de les altes al CDIAP APINAS. 2013-2016. Totals 
 

< 1 any 
1-2 
anys 

2-3 
anys 

3-4 
anys 

> 4-6 
anys Total altes 

2013 38 95 80 90 322 625 
2014 58 95 71 115 269 608 
2015 107 51 73 73 121 425 
2016 102 55 75 92 65 389 

Font: CDIAP/SAP APINAS. Informe d'activitat 2016.  

 

Taula 51. Evolució de les altes al CDIAP APINAS. 2013-2016. Percentatges segons grups d'edat.  

 
 

< 1 any 1-2 anys 2-3 anys 3-4 anys > 4-6 anys 
2013 6,1% 15,2% 12,8% 14,4% 51,5% 
2014 9,5% 15,6% 11,7% 18,9% 44,2% 
2015 25,2% 12,0% 17,2% 17,2% 28,5% 
2016 26,2% 14,1% 19,3% 23,7% 16,7% 

Font: CDIAP/SAP APINAS. Informe d'activitat 2016.  
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Segons les dades obtingudes del "Pla Local 

d'Inclusió i cohesió social d'Igualada", l'EAIA 

(que atén a menors d'edat amb alt risc 

social), va atendre a 288 casos l'any 2015. A 

la gràfica podem observar com el número de 

protocols ha disminuït, passant a gairebé la 

meitat entre 2011 i 2015. Els 

assessoraments s'han anat mantenint més 

estables, tot i que podem observar-ne una 

reducció força progressiva des de l'any 2010. 

I finalment, podem analitzar el número de 

seguiments, que (amb unes dades més 

irregulars) havia arribat als seus mínims l'any 

2014 per augmentar considerablement 

durant l'any 2015 (en concret un 30%).  

 

Figura 28. Casos de l'EAIA. 2015  

 
Font: Observatori d'inclusió. Pla Local d'inclusió i cohesió social. 2014.2015. Pàgina 35. Dades EAIA Anoia.  

Taula 52. CSMIJ. Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Dades 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Observatori d'inclusió. Pla Local d'inclusió i cohesió social. 2014.2015. Pàgina 46. Dades EAIA Anoia.  

Any 2015 Dades 

Visites ateses 5414 

Visites de primera consulta 411 (7,6%)  
Nens 56,2% 

Nenes 43,8% 

Motiu de consulta: trastorn de les emocions 47,45% 
Motiu de consulta: trastorn de conducta 35,26% 
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Un altre dels aspectes a tenir en compte és 

la població infantil i adolescent que té algun 

tipus de discapacitat reconeguda per la 

Generalitat. Segons aquestes dades, l'any 

2016 hi havia un total de 206 infants i 

adolescents fins a 15 anys reconeguts 

legalment com a discapacitats/des. Si 

sumem els percentatges de totes les edats, 

aquesta dada ens situa en un 1,37% de la 

població de 0 a 15 anys amb algun grau de 

discapacitat reconegut. Aquest percentatge 

és menor que el què hi ha a nivell comarcal i 

també provincial i català.  

El nombre de persones analitzat 

temporalment entre els anys 1998 i 2016 ha 

anat variant al llarg dels anys, essent força 

estable en els últims 3 anys de la sèrie.  

Taula 53.  Nombre de persones 0-15 anys reconegudes legalment com a discapacitades. Igualada. 2016 

 Població amb discapacitat reconeguda 
 

% sobre el total de la població  

 Fins a 4 anys 
Entre 5 i 15 

anys  0 - 15 anys Fins a 4 anys 
Entre 5 i 
15 anys  0 - 15 anys 

Igualada 13 90 103 0,64% 1,64% 1,37% 
L'Anoia 36 327 363 0,60% 2,08% 1,67% 

Prov BCN 1353 13754 15107 0,50% 2,14% 1,65% 
Catalunya 1979 19981 21960 0,53% 2,26% 1,75% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Dades del Departament de Treball, 
afers socials i famílies.  

Figura 29.  Evolució del nombre de persones de 0 a 15 anys amb reconeixement legal de discapacitat. 
Igualada. Evolució 1998-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Dades del Departament de Treball, 
afers socials i famílies. 
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Els percentatges de discapacitat per edat i 

comparativa territorial ens mostren 

gràficament quin és el percentatge d'infants 

que pateixen una discapacitat respecte al 

total de la població de la seva franja d'edat. 

Així doncs, podem veure com el percentatge 

és molt major en el cas de entre 5 a 15 anys, 

tot i que amb un 1,64% del total es queda 

molt per sota de la resta de percentatges 

territorials.  

Per altra banda, pel què fa a la petita 

infància fins als 4 anys, dir que Igualada 

(amb un 0,64% dels infants) té un 

percentatge major que la resta d'àmbits 

territorials analitzats  tot i que les 

diferències són molt mínimes. 

Taula 54.  Comparativa territorial per percentatges de discapacitat sobre el total de la població segons 
grups d'edat.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Dades del Departament de Treball, 
afers socials i famílies. 
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Dades clau 

 Els usuaris menors de 18 anys atesos pels serveis socials durant l'any 2016 van ser un total de 529, fet que representa un 16% del total de la població 

atesa, la proporció més baixa dels últims 4 anys.  Per altra banda, de les 652 persones que han estat beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció a 

Igualada un 41% han estat infants i joves de menys de 18 anys. 

 Els usuaris atesos en el CDIAP han disminuït progressivament entre els anys 2013 i 2016, amb una reducció del 38%. El perfil dels nous usuaris canvia 

al llarg dels anys: l'any 2016 els infants amb més altes van ser els menors d'1 any, en canvi, varen disminuir en un  35% les altes de nens/es de 4-6 

anys, el grup que era més nombrós l'any 2013.   

 L'EAIA (que atén a menors d'edat amb alt risc social), va atendre a 288 casos l'any 2015. El número de protocols ha disminuït, passant a gairebé la 

meitat entre 2011 i 2015. Els assessoraments s'han anat mantenint més estables i el número de seguiments, que (amb unes dades més irregulars) 

havia arribat als seus mínims l'any 2014 han augmentat considerablement durant l'any 2015 (en concret un 30%).  

 Els usuaris d’Apinas són molts més nens/nois que nenes/noies. Per altra banda, l'activitat s'ha anat disminuint al llarg dels últims anys malgrat les 

consultes puntuals hagin augmentat gairebé un 75% en el últims 4 anys.    

 L'any 2016 hi havia un total de 206 infants i adolescents fins a 15 anys reconeguts legalment com a discapacitats/des, la qual cosa representa un 

1,37% de la població de 0 a 15 anys amb algun grau de discapacitat reconegut. Aquest percentatge és menor que el què hi ha a nivell comarcal i 

també provincial i català.  
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6. Hàbits relacionats amb la salut  

A continuació es presenten algunes dades rellevants 

extretes de l'enquesta "Hàbits relacionats amb la salut", 

que amb el suport de la Diputació de Barcelona es va 

passar a 202 alumnes de 4t d'ESO de 6 centres educatius 

d'Igualada (2 centres públics i 5 de concertats).  

Un 15% dels nois i noies tenen sobrepès i un 1% 

pateixen d'obesitat. A part d'aquestes dades, el grup 

d'actuacions comunitàries ha obtingut nova informació 

per tal d'actuar en la prevenció de la obesitat infantil.   

Pel què fa a l'ús de les tecnologies, gairebé 1 de cada 4 

joves reconeix passar més temps navegant que amb els 

amics/gues. _Com a conseqüència d’aquest us, un 5% 

dels joves desatén les seves obligacions quasi sempre i 

un 40% ho fa bastants cops. La pràctica de l'esport 

sembla estar ben instaurada en el dia a dia i gairebé 3 

de cada 4 joves mai deixa de practicar esport pel fet de 

connectar-se a Internet.  

Figura 30: Respostes de la pregunta: "Per connectar-se a internet ..." 

 

Font: Enquesta "Hàbits relacionats amb la salut a 4t d'ESO". Igualada 2015.  
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Un altre dels aspectes relacionats amb als hàbits i les 

conductes de risc entre els joves és el del consum de 

substàncies tòxiques o drogues. A l'enquesta hi podem 

veure com un 53% dels nois i un 47% de les noies 

afirmen fumar. D'aquests, un 40% ho fa cada da.  

Pel què fa al consum d'alcohol un 80% dels joves 

enquestats diu haver begut alguna vegada (83% dels 

nois i 77% de les noies). La meitat d'aquests afirma 

haver-se emborratxat alguna vegada.  

Pel què fa al consum d’altres substàncies, el 

percentatge dels que afirmen haver-ne consumit és del 

40% (47% de nois i 33% de noies) i sobre tot es basa en 

consum d'Haxix o marihuanna i també de 

tranquil·litzants per a dormir (un 13% n'ha consumit la 

última setmana).  

Un 70% dels joves creuen que és fàcil o molt fàcil 

aconseguir droga. Una dada de context interessant.   

Figura 31: Respostes de les preguntes:  

"Has fumat/begut/pres altres substàncies alguna vegada?" 

 

Font: Enque sta 
"Hàbits relacionats amb la salut a 4t d'ESO". Igualada 2015.  
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De l'enquesta, cal destacar també l'apartat de 

sexualitat.  

En quan al mètode anticonceptiu utilitzat, un 16,7% 

afirma fer "marxa enrere" i (el què encara és més 

preocupant) un 10% respon que no n'utilitza cap. En 

conseqüència, fins a un 32% dels joves han hagut de 

prendre's la píndola del dia després (ella o la seva 

parella) i un 2% s'han quedat o han deixat embarassada 

a la seva parella.  

És interessant analitzar fins a quin punt els joves creuen 

que tenen el control de decidir sobre el seu cos i la seva 

salut sexual i reproductiva. Fins a un 34% dels nois i un 

5% de les noies no es veurien capaços de rebutjar una 

relació amb penetració sense preservatiu. Les noies es 

veuen molt més capaces de fer-ho, amb més convicció 

que els nois dels quals només un de cada 3 creu que s'hi 

veuria totalment capaç.  

Figura 32: Resposta de les pregunta: "Series capaç de rebutjar una relació sexual amb 

penetració sense preservatiu?"   

 

Font: Enquesta "Hàbits relacionats amb la salut a 4t d'ESO". Igualada 2015.  
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Altres dades de l'enquesta:  

A continuació es presenten algunes dades breus 

extretes dels resultats obtinguts de l'enquesta en 

relació a la valoració del seu barri, la seguretat viària i el 

maltractament físic i psicològic.  

Taula 55. Resum de respostes al qüestionari de salut a  3er i 4rt d’ESO. 2015. 

Valoració del seu barri  Els dos aspectes menys valorats són els espais públics 
adaptats pels joves (5,2 punts) i la mobilitat (5,7 punts) 

Seguretat viària  Només un 20% dels enquestats afirmen que utilitzen la 
bicicleta com a mitjà de transport fa ús del casc  sempre i un 
41% no l'utilitza mai. En el cas de la moto, el 100% dels 
enquestats afirma utilitzar el casc. 

 Únicament un 2% dels enquestats han respost que no es 
posen el cinturó de seguretat quan viatgen en cotxe, però un 
9% afirma que se'l posa rarament o poques vegades. 

Maltractament físic i 
psicològic 

 Ha experimentat maltractament físic o psicològic un 40,6% 
dels nois i un  32,3% de les noies. El maltracta psicològic ha 
estat patit per un 37% dels nois i un 31% de les noies. El 
maltractament a les xarxes socials és més aguditzat en noies 
(7%) que en nois (3%)  

 Un 7% afirma haver patit assetjament sexual (8% de les noies 
i un 5% dels nois), sobre tot al carrer però també a través 
d'Internet (7%) 
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Dades clau: 

 Un 15% dels nois i noies tenen sobrepès i un 1% pateixen d'obesitat.  

 Gairebé 1 de cada 4 joves reconeix passar més temps navegant que amb els amics/gues. Com a conseqüència d’aquest us, un 5% dels joves desatén 

les seves obligacions quasi sempre i un 40% ho fa bastants cops. La pràctica de l'esport sembla estar ben instaurada en el dia a dia i gairebé 3 de 

cada 4 joves mai deixa de practicar esport pel fet de connectar-se a Internet. 

 Un 53% dels nois i un 47% de les noies afirmen fumar. D'aquests, un 40% ho fa cada dia. Un 80% dels joves enquestats diu haver begut alguna vegada 

(83% dels nois i 77% de les noies). La meitat d'aquests afirma haver-se emborratxat alguna vegada. El percentatge dels que afirmen haver-ne 

consumit altres substàncies és del 40% (47% de nois i 33% de noies) i sobre tot es basa en consum d'Haxix o marihuanna i també de tranquil·litzants 

per a dormir (un 13% n'ha consumit la última setmana). Un 70% dels joves creuen que és fàcil o molt fàcil aconseguir droga.  

 En quan al mètode anticonceptiu utilitzat, un 16,7% afirma fer "marxa enrere" i un 10% respon que no n'utilitza cap. Fins a un 32% dels joves han 

hagut de prendre's la píndola del dia després (ella o la seva parella) i un 2% s'han quedat o han deixat embarassada a la seva parella. Fins a un 34% 

dels nois i un 5% de les noies no es veurien capaços de rebutjar una relació amb penetració sense preservatiu. Les noies es veuen molt més capaces 

de fer-ho, amb més convicció que els nois dels quals només un de cada 3 creu que s'hi veuria totalment capaç. 

 Els dos aspectes menys valorats del seu barri són els espais públics adaptats pels joves (5,2 punts) i la mobilitat (5,7 punts).  
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 Només un 20% dels enquestats afirmen que utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport fa ús del casc  sempre i un 41% no l'utilitza mai. En el cas 

de la moto, el 100% dels enquestats afirma utilitzar el casc. Únicament un 2% dels enquestats han respost que no es posen el cinturó de seguretat 

quan viatgen en cotxe, però un 9% afirma que se'l posa rarament o poques vegades. 

 Han experimentat maltractament físic o psicològic un 40,6% dels nois i un  32,3% de les noies. El maltracta psicològic ha estat patit per un 37% dels 

nois i un 31% de les noies. El maltractament a les xarxes socials és més aguditzat en noies (7%) que en nois (3%). Un 7% afirma haver patit assetjament 

sexual (8% de les noies i un 5% dels nois), sobre tot al carrer però també a través d'Internet (7%) 
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