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introducció 
del document 
 
A partir de la iniciativa de la Generalitat de Catalunya d’impulsar una línia d’ajut 
a ajuntaments per la remodelació i millora de barris, la coneguda com a Llei de 
Barris, a Cerdanyola del Vallès ens plantegem la necessitat de desenvolupar 
processos similars a tres barris/zones del nostre municipi amb la necessitat 
d’actuacions urgents i importants. 
 
Tot i això, entenem que aquesta remodelació no pot ser exclusivament 
urbanística, i tampoc amb una quota social de poc pes, com és el cas de la Llei 
de Barris. 
 
En aquest sentit, la intenció es realment desenvolupar un Pla de barris des 
d’una lògica integral incorporant la vessant social i comunitària com un element 
de pes a l’hora de dissenyar i desenvolupar les futures actuacions en els 
corresponents territoris (sectorials, urbanístiques,...). 
 
Alhora entenem que aquesta vessant social i comunitària ha de vehicular-se 
des d’una metodologia participativa i de desenvolupament comunitari. 
 
L’estudi que presentem se situa en la fase d’elaboració del diagnòstic social∗∗ 
que  inclou la recollida i sistematització de les dades socio-demogràfiques i la 
realització d’un inventari de recursos. Per que aquesta fase es completi, 
entenem que el diagnòstic haurà de ser compartit amb la població, és a dir, 
prenent el informe elaborat com a punt de partida haurem d’obrir un procés 
participatiu que ens permeti: 
 
• Redactar el Pla d’Actuació  
• Detectar, potenciar, fomentar la xarxa social dels territoris 
• Promoure i fomentar el treball multidepartamental i transversal a nivell tècnic 

i polític. 
• Promoure i fomentar espai de relació entre actors. 
 
A continuació apuntem, a grans trets quins són els continguts del informe: 
 

estudi socio- 
demogràfic 

Dinàmica de la població 
Estructura de la població 
Origen de la població estrangera 
Procedència de la població 
Localització de la població estrangera 

inventari de 
recursos  

Llistarem els diversos recursos (agents, serveis, equipaments, 
associacions, col·lectius) del territori en funció dels següents 
àmbits: 

 
                                                 
∗∗ Per dimensió social entenem tot allò referit a la composició social del barri, tot allò sectorial vinculat a la 
construcció del barri a nivell cultural, econòmic, laboral, social (immigració,...). 
 



 4

 

metodologia 
 
 
Per a l’elaboració d’aquest document s’ha considerat informació des de 
diferents fonts: 
 
1. Fonts des de diferents documents i bibliografia aportada per l’Ajuntament de 

Barcelona (veure document annex). 
 

2. Fonts estadístiques, algunes d’elles procedents del Padró Municipal de 
Cerdanyola del Vallès i d’altres obtingudes des de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT).  
 
3. Dades SIG que disposa l’Ajuntament de Cerdanyola. 
 
4. Fonts primàries des d’un treball de camp d’entrevistes en profunditat 
realitzades als següents serveis: 
 

• Servei Municipal d’Educació 
• Tècnica implicada al Pla Educatiu d’Entorn 
• Serveis Socials Municipals 
• Servei Municipal de Salut 
• Servei Municipal d’Ocupació 
• Àrea Municipal de Drets Civils – Dona 
• Àrea Municipal de Drets Civils – Gent Gran 
• Àrea Municipal de Drets Civils -  Joventut 
• Àrea Municipal de Drets Civils -  Immigració 
• Àrea de Participació 
 

L’organització del document ha tingut en compte els següents apartats: 
 

• El coneixement del marc territorial de l’àrea d’estudi de Banús – Bonasort. 
• El coneixement de les característiques de les persones que viuen a l’àrea, 

des de la perspectiva demogràfica (estructura, origen i evolució) i des 
d’altres com ara: les formatives, el seu perfil laboral, les característiques de 
l’entorn urbanístic i d’habitatge, de l’espai públic, de la mobilitat i el 
transport, i de la activitat comercial a l’àrea. Al final de cada apartat 
s’incorpora una petita síntesi. 

• Finalment, fem referència als recursos i equipaments de l’àrea, així com un 
abordatge a la seva organització social com recurs propi de les persones de 
l’àrea:  les característiques de la participació i del associacionisme. 

• En el darrer apartat, aportem les conclusions al document. 
 
Per tal de plasmar unes hipòtesis d’actuació que en el desenvolupament del 
procés es converteixin en propostes d’actuació, caldrà incorporar dades 
referents a planejament urbanístic i considerar conjuntament: la dimensió social 
i urbanística∗∗∗. 

                                                 
∗∗∗ Per dimensió urbanística, entenem totes aquelles actuacions sobre l’espai urbà, que configuren l’espai 
públic i incideix en el desenvolupament d’un territori. Aquestes actuacions poden ser de nova construcció 
o de remodelació 
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banús - bonasort   
marc territorial: breu context  
 
 
L’àrea d’estudi Banús - Bonasort es va aixecar sobre camps de vinyes i de 
regadiu de l’antic mas Banús als anys 60 amb un disseny urbanístic de 
polígons de vivendes de gran densificació i baixa qualitat en l’edificació, 
impulsat per la iniciativa privada principalment, excepte la part de l’Illa amb 
blocs més baixos i d’iniciativa pública. 
 
La primeres fases de construcció es van fer entre 1964 – 1975. Van ser 
habitatges modests, més a la zona de Bonasort, amb menys qualitat 
d’edificació, i amb déficits importants d’equipaments i serveis per als habitants 
que arribaven.  
 
Posteriorment, a partir dels 80 i encara als 90, es va seguir construint amb 
aquest model urbanístic de blocs de gran alçaria i gran densificació, però amb 
una major qualitat (més grans, amb balcons i amb ascensors, amb zones 
enjardinades entre blocs...). Es va estendre més cap Serraparera, el que es 
denomina més pròpiament Banús. 
 
Amb el temps, l’àrea es va anar dotant de certs equipaments: Mercat de 
Serraparera – zona Banús-, també un “mercadillo” els divendres, un 
equipament d’atenció sanitària, l’ABS Serraparera, les escoles – CEIP 
Serraparera, IES Banús...- i el Centre Cívic Banús, tot i que encara en mostra 
déficits en relació a la població que existeix.   
 
Així doncs, actualment Banús – Bonasort és una de les àrees de Cerdanyola 
del Vallès, juntament amb Fontetes, amb més densitat d’edificació i de 
població. 
 
Com límits d’aquesta àrea d’estudi trobem al sud la zona de Dalt Cerdanyola, 
més propera al casc històric i al emplaçament de l’Ajuntament. Al noroest, la 
zona de Serraparera, de caràcter més residencial i al nord la zona industrial La 
Clota. A l’est, la zona de Cordelles – Xarau, més tradicional amb edificacions 
més baixes, amb parts de ciutat-jardí i el Parc Cordelles, espai públic molt 
emblemàtic a la ciutat. 
 
L’àrea d’estudi és una successió de carrers i blocs amb dèficits d’espais de 
centralitat i reunió o de trobada. A Banús existeixen petits llocs enjardinats 
interiors, entre els blocs, així com la mateixa part baixa de certs edificis que fan 
la funció d’espai de trobada o de jocs... 
 
A la part més baixa, més a Bonasort, la plaça de la Constitució compleix 
aquesta funció. Actualment, aquesta part està sent totalment remodelada (amb 
un enorme parking subterrani) per acomplir una major funció de centralitat i de 
reconnexió entre aquestes dues parts de l’àrea: Banús i Bonasort. 
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banús - bonasort  
el barri i les persones  
 
 
Aquesta àrea d’estudi es va construir  en diferents fases. Principalment deu el 
seu poblament als fluxos d’immigració. Durant la primera dècada d’edificació 
(1964 – 1975) van arribar famílies joves, població obrera industrial, per hi 
instal·lar-se procedents des d’Andalusia, preferentment, i d’Extremadura. Aquí 
és on actualment és troba la major proporció de la població gran i, darrerament 
més població immigrant estrangera. 
 
Posteriorment, podríem dir que a partir dels 80, tot i que es continuava amb 
aquest model urbanístic de blocs de gran alçaria, la qualitat de l’edificació era 
millor i ja aquestes vivendes ja van ser ocupades per una classe mitjana 
(ocupats en l’industria i en els serveis): Banús. Actualment, hi ha una població 
més jove que a Bonasort. 
 
 

Densitat de població, segons superfície (2006) 
 

(n) 
Banús  - 
Bonasort 

Cerdanyola 
del Vallès Catalunya  

Superfície / km2 0,30 30,60 32.106 
Població any 2006 12.324 57.959 6.995.206 
Dens. Població / km2  41.080 1.894 218 

 
T.1.Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants  a Juny 2006. Ajuntament de Cerdanyola. Per  
Catalunya = IDESCAT xifres oficials 1/1/2006. Percentatges sobre base total de cada població corresponent. 
Elaboració pròpia. 
 
En l’actualitat, les xifres de densitat de població mostren una mitjana per km2 
força eloqüents de l’alt grau de densitat a Banús – Bonasort pel que fa els 
altres àmbits. El tipus de disseny urbanístic que mostra aquesta àrea d’estudi 
(polígon d’edificis,  blocs de gran alçaria...) dóna una agregació 
d’aproximadament  una cinquena part de població de la ciutat (21,3%) en una 
superfície cent vegades menor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 M.1.Font: Estudi la delimitació 
d’unitats territorials a 
Cerdanyola del Vallès. 
Desembre de 2006 IGOP-UAB 
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banús – bonasort:  
característiques sociodemogràfiques de la població 
 
En aquest capítol considerarem aspectes de l‘actual població de Banús - 
Bonasort en relació a la seva estructura per edat i gènere, segons diferents 
orígens o procedència i a la seva evolució al llarg del temps. 
 
 
estructura demogràfica 
 

Banús- bonasort: població total per gènere i franges d’edat (juny 2006) 
 
 Total (n) Homes (n) Dones (n) Total % Homes % Dones % 
  0 - 14 1.437 756 681 11,7 6,2 5,5 
15 - 29 2.677 1.385 1.292 21,7 11,2 10,5 
30 - 44 3.081 1.594 1.487 25,0 12,9 12,1 
45 - 64 3.424 1.679 1.745 27,8 13,6 14,2 
65  i  +  1.705 758 947 13,9 6,2 7,7 
total població 12.324 6.172 6.172 100,00 50,1 49,9 

 
t.2. font: dades provisionals  - lectura del padró municipal d’habitants a juny 2006. ajuntament Cerdanyola. elaboració 
pròpia. 
 
Les dades de població més recents que tenim (Padró-juny 2006) ens indiquen 
que a Banús - Bonasort hi ha 12.324 persones, que representa el 21,3% de la 
població total  de Cerdanyola del Vallès. 
 
Si considerem aquestes dades per la variable d’edat, observem que el grup 
més nombrós és el comprés entre 45 – 64 anys (27,8%), seguit pel grup de 30 
– 44 anys (25%). Els joves suposen entorn d’una cinquena part de les persones 
del barri (21,7%). Els infants (amb un 11,7%) i la gent gran (amb un 14,0%) són 
els grups amb menys representació. 

 
Banús- bonasort: Distribució de la població, per origen i grups d’edat 

(juny 2006) 
 

 Total (n) Espanyola 
(n) 

Estrangera 
(n) Total (%) Espanyola 

(%) 
Estrangera 

(%) 
  0 - 14 1.437 1.289 148 11,7 10,5 1,2 
15 - 29 2.677 2.323 354 21,7 18,8 2,9 
30 - 44 3.081 2.532 549 25,0 20,5 4,5 
45 - 64 3.424 3.210 214 27,8 26,0 1,7 
65  i  +  1.705 1.669 36 13,8 13,5 0,3 
total població 12.324 11.023 1.301 100,0 89,4 10,6 

 

T.3. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament de Cerdanyola. 
Percentatges sobre total població. Elaboració pròpia. 

 
Aquest mateix aspecte de l’edat per l’origen de la població ens mostra que el 
major volum de població entre 30 – 64 anys està associat a la població 
espanyola, mentre que  entre la població estrangera, els grups amb més 
població són els compresos entre 15 – 44 anys d’edat. 
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Banús- bonasort: Distribució comparada de la població, per origen i grups 

d’edat (2006) 
 
 Banùs- Bonasort Cerdanyola 

 Total (%) Espanyola 
(%) 

Estrangera 
(%) Total (%) Espanyola 

(%) 
Estrangera 

(%) 
  0 - 14 11,7 10,5 1,2 15,0 14,0 1,1 
15 - 29 21,7 18,8 2,9 21,2 18,2 3,0 
30 - 44 25,0 20,5 4,5 26,1 22,7 3,4 
45 - 64 27,8 26,0 1,7 25,7 24,5 1,2 
65  i  +  13,8 13,5 0,3 11,9 11,7 0,2 
total població 
(%) 100,0 89,4 10,6 100,0 91,1 8,9 
Toral  12.324 11.023 1.301 57.959 52.818 5.141 

 
T.4. Font: Pel Barri =Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament de 
Cerdanyola. Per Cerdanyola = IDESCAT xifres oficials 1/1/2006. Percentatges sobre base total de cada població 
corresponent. Elaboració pròpia. 
 
En termes comparatius amb el municipi, i considerant els grans grups d’edat, 
Banús – Bonasort mostra una major proporció de persones grans (65 i +) i 
menor proporció entre el grup de 0-14 anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.1. Font: Pel Barri =Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Aj. de Cerdanyola. Per 
Cerdanyola = IDESCAT xifres oficials 1/1/2006. Percentatges sobre base total de cada població corresponent. 
Elaboració pròpia. 

 
Ara, si considerem altres indicadors de l’estructura de la població general com 
ara la qüestió del “pes” que suposa la població “econòmicament dependent” (0-
14 anys + 65 i més anys) pel que fa a la població “potencialment” activa 
laboralment, és a dir, entre 15-64 anys (taxa de dependència demogràfica), al 
Banús - Bonasort trobem que de cada 100 persones “potencialment actives” 
depenen 34,2 persones “no actives”, xifra una mica inferior a la del municipi 
(36,5).  
 
Per valorar l’aspecte de joventut del barri, l’índex de joventut ens aporta 
informació sobre la capacitat de renovació d’aquest territori i ens indica que per 
cada 100 persones del barri, el 21,7% -aproximadament 1 de cada 5- són joves 
amb edats compreses entre 15-29 anys, xifra una mica superior que la 
mostrada per Cerdanyola (20,5%) 

11,7%

74,5% 

13,8%

15,0%

73,1%

11,9%

0 
20 
40 
60 
80 

100 

Banús-Bonasort Cerdanyola del
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Estructura de població: Índex comparatius – Total Població (2006) 
 

 
banús - 
bonasort Cerdanyola del Vallès difª àrea amb ciutat 

Índex de persones nacionalitat  
estrangera 10,6 9,1 

 
+   1,5 

Índex de joventut 21,7 20,5 +   2,7 
Índex de dependència 34,2 36,5 -   2,3 
Índex d’envelliment 118,6 80,1 + 38,5 
Índex de senectut (85 i +) 10,4 9,9 +   0,5 
total població (%) 1.301 5.399  
Toral  12.324 59.339  

 

T.5. Font: Idescat 2006. Elaboració pròpia 
 
Si examinem més detingudament el grup de persones grans pel que fa a la població 
infantil (0-14 anys), també ens ajuda a valorar la capacitat de renovació de la població 
(índex d’envelliment). Així, veiem que per cada 100 infants, Banús – Bonasort mostra 
118,6 persones de 65 i + anys, un índex significativament més alt que el que hi ha per 
a Cerdanyola (80,6%).   
 
El grau de “fragilitat” d’aquestes persones grans la mesurem en funció de la proporció 
de persones de 85 i + anys (índex de senectut) i les dades ens indiquen per cada 100 
persones grans, 10,4% són majors de 85 anys. Aquesta proporció és similar a la del 
municipi (9,9%). 
 
Quan observem aquests  indicadors en funció de l’origen de la població, veiem que 
aquests resultats assenyalats s’associen a la població d’origen espanyol, ja que entre 
la població estrangera tant l’índex de joventut, com el de dependència i el 
d’envelliment  ens mostren una població molt més jove i amb menys dependència 
demogràfica.  
 

Estructura de població: Índex comparatius per origen de població (2006) 
 

 
Total  

Població 
Població 

espanyola 
Població 

 estrangera 
Índex de joventut 
Banús - Bonasort 21,7 21,1 27,2 
Cerdanyola del Vallès 21,2 20,0 33,7 
Índex de dependència     
Banús - Bonasort 34,2 36,7 16,5 
Cerdanyola del Vallès 36,9 39,2 16,7 
Índex d’envelliment      
Banús - Bonasort 118,6 129,5 24,3 
Cerdanyola del Vallès 79,0 83,7 18,7 
Índex de senectut  (85 i +)    
Banús - Bonasort 10,4 10,4 8,3 
Cerdanyola del Vallès 10,0 10,1 6,0 

 

T.6. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitant a Juny 2006. Ajuntament de Cerdanyola. Per 
Cerdanyola = IDESCAT xifres oficials 1/1/2006. Elaboració pròpia. 
 
Índex de joventut (Població 15-29/ total de població)*100 
Índex de 
dependència 

(Població de menys de 15 anys y de més de 64 anys/Població de 15 a 64 
anys)*100 

Índex d’envelliment (Població major de 65 anys / població de 0-14 anys)*100 
Índex de senectut (Població major de 85 anys / població major de 65 anys)*100 
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Respecte a l’estructura de població de Banús Bonasort per raó del gènere, en 
termes generals, els dos sexes es troben força equilibrats, no trobant-se 
diferències significatives entre els diferents grups d’edat: tan sols les dones 
tenen una mica més de presència que els homes (+1,5%) en el grup de 65 i 
més anys i menor volum en el grup d’infància de 0-14 anys ( -0,6%). Ja veurem 
més endavant, amb la informació sobre població per les diferents procedències, 
com es comporta aquesta variable. 
 
Una altre manera d’abordar les característiques de l’estructura de població és a 
través de la piràmide de població, que ens dóna una fàcil visualització de la 
representació de cada segment de població per edat i gènere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.2. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament de 
Cerdanyola.  En percentatges sobre total població. Elaboració pròpia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.3. Font: IDESCAT xifres oficials 1/1/2006. En percentatges sobre total població.  Elaboració pròpia 

Banús-Bonasort: Piràmide de població(juny 2006)
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En aquests dos gràfics podem veure conjuntament la representació de la 
població general amb el perfil de la població estrangera. 
 
En el cas de la piràmide de població general de Banús – Bonasort podem 
observar una estructura de població de tipus romboide amb esglaonaments 
irregulars, és a dir, una evolució entre els diferents segments més associada a 
arribades / sortides de població en moments determinats que a una progressió 
“natural” de transvasament de població entre els diferents segments d’edat.  
 
En aquest perfil, la població jove i adulta (entre 20 – 59 anys) té un major 
protagonisme. Així podem veure que és significatiu una major presència dels 
segments compresos entre 25 – 34 anys, especialment en els homes.  
 
El segments baixos d’edat (inferiors a 20 anys) han vist reduïda la seva 
presència progressivament. Sembla que encara no es visibilitza l’entrada de 
població jove a efectes d’incidència en la natalitat. 
 
Pel que fa als segments alts d’edat mostren un esglaonament més regular amb 
una major presència de dones, més característic en l’estructura d’aquestes 
edats. 
 
Si ho comparem amb la piràmide de població general de Cerdanyola del Vallès 
veiem que la seva estructura, tot i que també ofereix un perfil romboide,  és 
més regular en el seu desenvolupament, el col·lectiu d’adults és el més 
nombrós (25 – 59 anys) encara que també s’aprecien signes d’entrada de 
població adulta jove, especialment entre els segments 25 – 39 anys. Igualment,  
podem veure la disminució de les edats inferiors, però aquí si que veiem com la 
població infantil (0-9 anys) mostra signes de creixement.  Pel que fa els 
segments superiors (gent gran), destaca el major volum de dones en relació als 
homes, en una proporció superior a la de Banús – Bonasort.  
 
Pel que fa l’estructura de la població estrangera, en ambdues piràmides és 
significatiu el protagonisme de la població de 25 – 39 anys, és on es concentra 
gran part d’aquesta població. La gran diferència amb els segments precedents 
(inferiors a 25 anys) ens confirma que correspon a un perfil de població 
“d’al·luvió”, és a dir, la seva arribada respon a criteris migratoris (determinats 
grups d’edat i gènere). En el cas de Banús -  Bonasort es mostra més rellevant  
encara la presència dels homes entre 30 – 44 anys. Els segments inferiors són 
més minoritaris i no mostren, en cap de les dues poblacions comparades, 
signes de creixement fins al moment. I com es també característic en aquestes 
poblacions nouvingudes, el segments corresponents a la gent gran mostren 
encara una representació molt limitada a partir dels 50 anys. 
 
El factor gènere sembla tenir aquí diferent comportament. Entre les dones 
estrangeres la seva representació majoritària comença abans, de 20 a 39 anys.  
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G.4. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny  2006 de Cerdanyola.  En 
percentatges sobre total població estrangera a  Banús-Bonasort. Elaboració pròpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G.5. Font: IDESCAT xifres oficials 1/1/2006. En percentatges sobre total població estrangera a Cerdanyola. 
Elaboració pròpia 

 
Val a dir que la major proporció de població estrangera en aquests segments 
d’edat de població adulta jove tenen la seva incidència i representació en 
l’estructura general de població (des dels aspectes potencialment productius i 
reproductius), tant a Banús – Bonasort com a Cerdanyola del Vallès. 
 

Banús-Bonasort: piràmide de població estrangera (2006) 
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origen de la població 
 
Segons les dades provisionals del Padró Municipal, a juny del 2006, a Banús - 
Bonasort gairebé 9 de cada 10 persones són de d’origen espanyol (89,4%). La 
resta, 1.301 persones, són d’origen estranger. La proporció de població 
estrangera al barri és una mica més alta que en el cas de Cerdanyola (8,9%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.6. Font: Pel Barri =Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Aj. de 
Cerdanyola. Per Cerdanyola = IDESCAT xifres oficials 1/1/2006. Percentatges sobre base total de cada 
població corresponent. Elaboració pròpia. 

 
 
Si considerem el lloc de naixement de la població de Banús - Bonasort, veiem 
que més de la meitat (54,0%) han nascut a la mateixa Catalunya, la majoria a 
la ciutat de Barcelona (52,7%). Un terç (33,3%) a la resta de l’estat espanyol, 
principalment a Andalusia (18,6%).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
G.7 Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament de 
Cerdanyola.  En percentatges sobre total població. Elaboració pròpia 

 
La resta, són originaris de països de l’estranger (12,6%). La diferència amb les 
dades anteriors de població estrangera pot ser associada a persones nascudes 
a l’estranger, però que en aquest moment han obtingut la nacionalitat 
espanyola. Aquesta diferència seria d’un  + 2,0% . 
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Banús-bonasor/Cerdanyola del Vallès: Lloc de naixement de la 

població,  
 per Comunitats Autònomes (2006) 

 
cc.aa (%) àrea ciutat cc.aa (%) àrea ciutat 

barcelona ciutat 52,7 59,0 com. madrid 0,5 0,7 
resta catalunya 1,3 2,0 ceuta/melilla 0,4 0,2 
andalusia 18,6 13,9 pr. d' astúries 0,3 0,3 
cast.-lleó 2,7 2,9 pais basc 0,3 0,3 
cast. la mancha 2,2 1,9 cantàbria 0,2 0,1 
galícia 1,4 1,4 com. navarra 0,1 0,2 
aragó 1,4 1,8 la rioja 0,1 0,1 
extremadura 3,3 2,4 i. balears 0,2 0,2 
reg. múrcia 0,7 0,6 canàries 0,1 0,1 
com. valenciana 0,8 0,9 sense definir 0,1 -- 
a catalunya 54,0 61,0 a l’estranger 12,6 11,0 
a resta 
d’espanya 33,3 28,0 total 12.324 57.959 

 

T.7. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament de Cerdanyola. Per 
Cerdanyola = IDESCAT xifres oficials 1/1/2006. Elaboració pròpia. 
 
 
Comparativament amb el municipi, Banús-Bonasort mostra una proporció 
menor de persones nascudes a Catalunya i amb una major presència de 
persones originaries de la resta de l’Estat Espanyol. Pel que la població 
estrangera, aquesta àrea mostra una proporció una mica superior de persones 
nascudes a l’estranger que la mitjana de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.8. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Aj. de 
Cerdanyola. Per Cerdanyola = IDESCAT xifres oficials 1/1/2006. Elaboració pròpia 

 
Pel que fa l’origen de la població estrangera a Banús-Bonasort, predominen les 
persones procedents dels països de Marroc (13,3%), Uruguai (9,9%), Colòmbia 
(8,8%) i Romania (7,6%). 
 
Però si considerem la procedència per grans àrees de països, el bloc 
llatinoamericà és el més representatiu amb un 51,4%, reunint Amèrica del Sud i 
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Amèrica Central / Carib. A més dels ja citats, de les altres zones, també cal 
destacar la presència dels europeus comunitaris, UE – 27, (21,5%), amb 
Romania, Polònia i Itàlia a la capçalera, i la zona del Magreb, amb Marroc com 
principal representant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.9. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament de 
Cerdanyola. Elaboració pròpia. 

 
La distribució d’aquesta població segons l’origen i el gènere ens donen 
diferències significatives. Entre les persones d’origen llatinoamericà s’observa 
un procés de feminització, amb una major presència de dones. En d’altres 
blocs de països, com ara: Magreb (Marroc i d’altres), Zona Subsahariana, Zona 
Euroasiàtica i en la resta de la UE-27... trobem un clar predomini masculí, 
exceptuant (Romania, França...). en la Zona Asiàtica, Pakistan mostra doble 
proporció d’homes que de dones, mentre que les dones xineses tenen més 
presència davant els homes xinesos.  Aquests patrons de comportament 
responen de forma similar a la situació d’altres llocs en l’àmbit de la província 
de Barcelona. 
 
Pel que fa la relació entre l’origen i els grups d’edat, el bloc de població sud-
americana és el que mostra una major representació entre els diferents 
segments d’edat, especialment als més joves. 
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Banús- bonasort: Origen de la població estrangera,  
per grans àrees de països i grups d’edat  (juny 2006) 

 
                Anys < 15 anys 16 - 29  30 -  44  45 - 64   65  i + Total 
total pob 
espanyola 11,3 18,1 20,5 26,0 13,5 89,4 
total pob 
estrangera 1,3 2,8 4,5 1,7 0,3 10,6 
Amèrica sud 0,7 1,2 1,8 0,8 0,2 4,6 
resta Europa 0,2 0,7 1,0 0,4 0,1 2,3 
n. Àfrica (magreb) 0,2 0,4 0,7 0,2 * 1,5 
Amèrica central 0,1 0,2 0,4 0,1 -- 0,8 
zona asiàtica 0,1 0,2 0,2 0,1 * 0,6 
z. eurasiàtica 0,1 0,1 0,2 0,1 * 0,4 
z. subsahariana * 0,1 0,2 * * 0,3 
Amèrica nord * * * * -- 0,1 
resta països   -- -- * * -- * 
total població 12,6 20,8 25,0 27,8 13,8 100,0 
total població 1.550 2.564 3.081 3.424 1.705 12.324 

 
T. 8. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament de Cerdanyola.  En 
percentatges sobre total població. (*) percentatge < 0,1%. Elaboració pròpia 
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Origen de la població estrangera, per grans zones de països 
- Taula comparativa (2006) 

 

(%) 
Banús  - 
Bonasort 

Cerdanyola 
del Vallès 

Difª àrea / 
Ciutat 

Amèrica Sud 43,8 41,3 +  2,5 
Àfrica (Magreb+Subsh.) 16,2 11,8 +  4,4 
Resta UE - 25 13,6 17,3 -  3,7 
Z. Àsia + Oceania 9,9 5,8 +  4,1 
Amèr.Central/Nord 8,3 10,7 -  2,4 
Resta Europa 8,2 13,1 -  4,9 
Total Pobl. estrangera 1.301 5.141  
% s/ Total Població 10,6 8,9 +  1,7 
total població 12.324 57.959  

 
T.9. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitantsa Juny 2006. Ajuntament de Cerdanyola. Per 
Cerdanyola = IDESCAT xifres oficials 1/1/2006. Elaboració pròpia 
 
Si comparem aquesta distribució de població estrangera entre les diferents 
àrees de països pel que fa a la nostra àrea d’estudi i el municipi,  s’observa que 
Banús – Bonasort mostra una major proporció de persones estrangeres 
procedents d’Amèrica del Sud, de la zona magrebina i de la zona asiàtica 
(Ucraïna, Xina, Pakistan...). Mentre que a Cerdanyola del Vallès s’observa una 
diferència al seu favor d’europeus i de la zona d’Amèrica Central / Carib.  
 
En les dades d’ aquesta comparativa, Romania i Bulgària encara no es 
contemplen com països de la UE, formant part del criteri “Resta Europa”. 
 
 
evolució de la població 
 
Durant el període 1996 – 2006, Banús- Bonasort ha vist com la seva població 
general disminueix un 7,5%, principalment a causa del progressiu descens de 
la població espanyola: aquesta pèrdua en suposa el 15,7% menys de les 
persones espanyoles que hi havia al 1996.  
 
El balanç final s’ha anat compensant amb l’arribada de població estrangera 
que, especialment des del 2002, ha incrementat el nombre de persones un 
1.317,5% durant el mateix període, però actualment el saldo encara és negatiu. 
 

Evolució de la població, per origen (1996 - 2006) 
 

 Banús  - Bonasort 
Difª 96-

06 
 1996 1998 2000 2002 2004 2006  
Població Espanyola 12.934 12.760 12.393 12.041 11.368 10.903 -  2.031 
Població Estrangera 80 157 273 653 997 1.134 +  1.054
Total  13.013 12.916 12.666 12.693 12.364 12.037 -    976

 

T.10. Font: : Dades Padró Municipal d'Habitants a l’1 de gener de cada any. Ajuntament de Cerdanyola. Elaboració 
pròpia. 
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G.10. Font: : Dades Padró Municipal d'Habitants a l’1 de gener de cada any. Ajuntament de Cerdanyola. 
Elaboració pròpia. 

 
Si observem aquesta evolució pel comportament dels diferents grups d’edat, 
veiem que la disminució de població afecta principalment a població adulta, 
jove i infantil (0-44 anys), el que ens indica que aquest col·lectiu de població 
jove ha estat el principal protagonista dels processos d’emigració viscuts a 
l’àrea d’estudi, amb la seva conseqüència en el descens de la natalitat.  
 
Encara que sembla que s’estigui donant un procés de substitució d’una 
població per d’altra, amb l’arribada de nous veïns a la zona, i pensant que són 
població adulta jove, no s’aconsegueixen equilibrar encara aquests segments 
d’edat. 
 

Evolució de la població, per grups d’edat (1996 - 2006) 
 

 Banús  - Bonasort 
Difª 96-

06 
 1996 1998 2000 2002 2004 2006  
0 - 14 2.354 2.098 1.940 1.770 1.668 1.607 -  747 
15 - 29 3.594 3.460 3.321 3.312 3.054 2.737 -  857 
30 - 44 3.470 3.405 3.145 3.105 2.958 2.882 -  588 
45 - 64 2.692 2.921 3.052 3.131 3.228 3.235 + 543 
65  i  + 903 1.032 1.208 1.375 1.456 1.576 + 673 
Total 13.013 12.916 12.666 12.693 12.364 12.037 - 976 

 
T.11. Font: : Dades Padró Municipal d'Habitants a l’1 de gener de cada any. Ajuntament de Cerdanyola. Elaboració 
pròpia. 

 
 
Els grups d’edat a partir de 45 anys mostren una evolució positiva, 
incrementant el seu nombre de persones, possiblement més associada a un 
transvasament de població procedent dels segments d’edat anteriors en els 

Banús-Bonasort: Evolució de la població (1996-2006) 
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darrers deu anys. En efecte, el grup 45-64 anys augmenta un 20,2% i el grup 
de 65 anys i més un 74,5%. 
 
Aquestes dades ens estan parlant d’un procés d’envelliment de la població que 
ja comentaven abans (veure apartat A) en relació al major índex d’envelliment 
d’aquesta àrea d’estudi quant a la situació de la ciutat. La conseqüència 
d’aquest increment de gent gran és la incidència que pot tenir en els sistemes 
sanitaris i de protecció social, en el sentit de prevenció i cobertura de serveis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.11. Font: : Dades Padró Municipal d'Habitants a l’1 de gener de cada any. Ajuntament de Cerdanyola. Elaboració 
pròpia. 

 
Des del punt de vista de com aquesta evolució està afectant a les diferents 
zones de l’àrea d’estudi (per seccions censals),  podem observar que durant el 
període 1996-2006, la majoria de les seccions mostren una evolució regressiva, 
principalment per pèrdua de població espanyola, excepte la secció censal 34, la 
més propera a Serraparera.  
 
L’efecte de substitució de població (per arribada de població estrangera) és 
més visible a les seccions censals 17 i 19, més coincident amb la part de 
Bonasort, la més antiga, més compacta i en condicions menys afavoridores 
urbanísticament. 
 
 

Banús - Bonasort: Evolució de la població per grups d'edat  (1996-2006)
  

0

500 

1.00
0 

1.50
0 

2.00
0 

2.50
0 

3.00
0 

3.50
0 

4.00
0 

199
6 

199
8 

200
0 

200
2

2004 200
6

no
m

br
e 

de
 p

er
so

ne
s

0 - 
14 

15 - 29 30 - 44 45 - 64 65  i  
+ 



 20

Banús – Bonasort: Evolució de la població,  
per seccions censals i per origen (1996 - 2006) 

 
 1996 2006 Difª 96-06 

 total p.esp p.est total p.esp p.est total p.esp p.est 
secc. 15 2.450 2.433 17 2.181 2.071 110 -   269 -  362 +     93 
secc. 16 1.969 1.960 9 1.787 1.654 133 -   182 -  306 +   124 
secc. 17 2.572 2.558 14 2.551 2.199 352 -    21 -  359 +   338 
secc. 19 2.346 2.333 13 2.352 2.127 225 +     6 -  206 +   212 
secc. 33 1.897 1.883 14 1.633 1.548 85 -  264 -  335 +    71 
secc. 34 1.780 1.767 13 1.861 1.769 92 +   81 +     2 +    79 

Total 13.014 12.934 80 12.365 11.368 997 649 1.566 -917 
 
T.12. Font: : Dades Padró Municipal d'Habitants a l’1 de gener de cada any. Ajuntament de Cerdanyola. Elaboració 
pròpia. 
 
 
 
 
En termes comparatius amb la ciutat, la progressiva disminució de població a 
Banús – Bonasort contrasta amb el constant increment de la població a 
Cerdanyola del Vallès en el mateix període, amb un 14,8% més de població 
des del 1996 i més especialment des de l’any 2000. 
 
 

Evolució de la població (1996 - 2006) 
 

 Banús  - Bonasort 
Difª 96-

06 
 1996 1998 2000 2002 2004 2006  
Banús - Bonasort 13.013 12.916 12.666 12.693 12.364 12.037 -     976
Cerdanyola del Vallès 51.057 53.340 54.801 57.118 57.582 58.592 +  7.535
Total  13.013 12.916 12.666 12.693 12.364 12.037 -    976

 

T.13. Font: : Dades Padró Municipal d'Habitants a l’1 de gener de cada any. Ajuntament de Cerdanyola. Elaboració 
pròpia. 
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Banús – bonasort:  
Aspectes clau sobre la població 

Sobre l’estructura de població..... 
 

 Segons dades del Padró Municipal (juny 2006) la població és de 12.324 persones, 
aproximadament una cinquena part de la població de Cerdanyola del Vallès 
(21,3%), en una superfície de 0,30 Km2 , cent vegades inferior a la del municipi. 

 Compta amb un 10,6% de població estrangera (ciutat: 8,6%). 
 En torn de la meitat de la població es concentra entre els grups d’edat 30 – 64 

anys: 52,8% (ciutat: 51,8%).  
 La gent jove (15-29 anys) representa aproximadament una cinquena part de la 

població: 21,7%, resultat molt similar a la ciutat (21,2%). 
 La població infantil té una menor representació: 11,7% (ciutat: 15,0%). 
 L’índex d’envelliment (118,6) és força superior al de la ciutat (80,1). 
 Entre la població estrangera, la major proporció de persones es troba entre 20 – 44 

anys ( 64,8%). Els països sud-americans són els que presenten gent més jove.  
 La distribució entre gèneres és gairebé equilibrada entre la població general. Entre 

la població estrangera trobem desviaments segons l’origen de les persones: més 
feminització entre la població llatinoamericana i major presència d’homes entre la 
resta de zones de països, en general.   

 
Sobre la procedència de la població.... 
 

 Més de la meitat de la població (54,0%) ha nascut a Catalunya, preferentment a 
Barcelona (52,7%). Entre els que són originaris de la resta de l’estat espanyol 
(33,3%), destaquen els procedents d’Andalusia (18,6%). 

 Entre la població estrangera, els països amb major representació de persones 
són Marroc (13,3%), Uruguai (9,9%), Colòmbia (8,8%) i Romania (7,6%). 

 No obstant això, per grans àrees de països, el bloc llatinoamericà és el més 
representatiu, agrupant un 51,4% de la població estrangera. El grup comunitari UE 
– 27 reuneix el 21,5%, amb Romania, Polònia i Itàlia a la capçalera. El segueix la 
zona del Magreb, amb Marroc com principal representant. 

 
Sobre els aspectes evolutius de la població... 
 

 En el període 1996 – 2006 s’observa una progressiva disminució de la població 
(- 7,5%) que no queda totalment compensat amb l’efecte substituïu de la nova 
població arribada.   

 Aquesta pèrdua constant afecta principalment a la població d’origen espanyol 
que s’ha reduït un 15,7% en el mateix període.  

 La reducció d’aquesta població espanyola afecta principalment a segments de 
població adulta jove i població infantil.  

 Mentre que els segments d’edat superior a 45 anys veuen incrementat el seu 
volum, especialment el grup de gent gran, procés més associat a un 
transvasament de població de segments d’edat precedents.  

 L’evolució regressiva de la població afecta en general a totes les seccions censals 
de l’àrea, menys a la secció censal 34, a causa de la pèrdua de població 
espanyola. L’efecte substitució de població, per arribada de població estrangera, és 
més visible a les seccions censals coincidents amb la part de Bonasort. 

 Procés significatiu d’envelliment de la població. 
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banús – bonasort:  
característiques formatives de la població 
 
En aquest apartat mostrem la informació objectiva sobre el nivell d’instrucció de la 
població a l’any 2006, tant de població general com de població espanyola i 
estrangera. Així com aspectes valoratius relatius a aquest tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.12. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament 
de Cerdanyola. En percentatges sobrotal població. Elaboració pròpia 

 
Segons les dades de 2006 (Padró Municipal), destaca a Banús -  Bonasort la major 
proporció de persones amb un nivell d’instrucció equivalent a un primer grau 
d’ensenyament. Una de cada dos persones pràcticament (50,4%) té aquest nivell. 
Una de cada quatre (25,1%) declara no tenir cap titulació, inclòs el 3,6% 
d’analfabetisme. De la resta de població, el 17,5% declaren tenir estudis de segon 
grau (equivalent a batixillerat) i un 5,8% han arribat a estudis universitaris (en 
qualsevol modalitat: diplomats, llicenciats, doctorats...).  

 

Aquests resultats difereixen quan veiem la situació entre els diferents gèneres. Tot 
i que es manté aquesta pauta general, les dones mostren més presència entre els 
nivells mínims i màxims, és a dir, entre les persones sense titulació però també 
estan més presents en el nivell universitari. En la resta dels nivells, la dona obté 
menors resultats davant les homes. 
 

Banús -  Bonasort: Nivell d’instrucció (2006) 
 

Població Total Població Espanyola Població Estrangera 
(%) 

Total Home
s Dones Total Home

s Dones Total Home
s Dones

sense titulació 25,1 11,4 13,7 24,3 11,0 13,3 0,8 0,4 0,4 
primer grau 50,4 26,0 24,4 46,6 23,9 22,6 3,8 2,0 1,8 
segon grau 17,5 9,2 8,3 14,2 7,3 6,9 3,3 1,8 1,4 
ensenyament 
universitari 5,8 2,6 3,1 3,1 1,4 1,8 2,7 1,3 1,4 
s/ nivell d'estudis  
especif. 1,3 0,8 0,5 1,1 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 

100,0 49,9 50,1 89,3 44,3 45,1 10,7 5,6 5,0 Total pob. 10 anys i 
més 11.40

0 5.691 5.709 
10.18

4 5.047 5.137 1.216 644 572 
 
T.14. Font: : Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament de Cerdanyola. En 
percentatges sobre total  població. Elaboració pròpia 
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Banús -  Bonasort: Nivell d’instrucció (2006) 
 

Població Total Població Espanyola Població Estrangera 
taxes 

Total Home
s Dones Total Home

s Dones Total Home
s Dones

Taxa d’analfabetisme 3,6 3,2 4,0 3,9 3,5 4,3 0,7 0,8 0,5
Taxa de formació 
insuficient 25,1 22,8 27,3 27,2 24,8 29,6 7,2 7,3 7,0
Taxa de titulació 
superior 5,8 5,3 6,3 3,5 3,1 3,9 24,9 22,4 27,8
Total pob. 10 anys i 
més 

11.40
0 5.691 5.709

10.18
4 5.047 5.137 1.216 644 572

 
T.15. Font: : Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament de Cerdanyola. 
Taxes elaborades sobre cada població. Elaboració pròpia 
 
 
Pel que fa el nivell d’instrucció de la població segons l’origen, veiem una 
proporció més alta d’analfabetisme entre la població espanyola (taxa 
d'analfabetisme) davant la població d’origen estranger. Com ja veiem abans en 
les característiques demogràfiques, el principal flux d’entrada d’aquesta 
població pertany a grups d’edats joves, amb un nivell d’instrucció ja incorporat.  

 
La mateixa observació és vàlida quan veiem la relació entre les taxes de 
formació insuficient i de titulació superior: la població espanyola mostra uns 
valors en aquests indicadors menys avantatjosos davant la població 
estrangera. Aquesta contrastació trenca una mica el “tòpic” generalitzat sobre 
la manca d’instrucció de la població estrangera. Possiblement, caldria 
aprofundir sobre què perfils de la població estrangera responen a aquest major 
nivell d’instrucció, com una potencial oportunitat. 

 
Banús -  Bonasort: Nivell d’instrucció (2006) 

 
 Banús – Bonasort Cerdanyola del Vallès Diferència àrea /ciutat 
Taxa d’analfabetisme 3,6 5,4 + 1,8
Taxa de formació 
insuficient 25,1 24,7 -  0,4
Taxa de titulació 
superior 5,8 9,5 -  3,7
Total pob. 10 anys i 
més 11.400 51.955

 

T.16. Font: : Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a Juny 2006. Ajuntament de Cerdanyola. 
Taxes elaborades  sobre cada població.  Elaboració pròpia 
 
 
Taxa d’analfabetisme (població analfabeta /majors de 16 anys) *100 
Taxa de formació 
insuficient (població analfabeta i sense estudis /majors de 16 anys) *100 

Taxa de titulació superior (població amb estudis superiors / majors de 16 anys) *100 
 
Si comparem aquests indicadors entre l’àrea d’estudi i la ciutat, les diferències 
més significatives a Banús – Bonasort són la major taxa d’analfabetisme i la 
menor taxa de titulats universitaris davant els resultats de Cerdanyola.  
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Banús – bonasort:  
Aspectes clau sobre el nivell formatiu de la població 

 Pràcticament, la meitat de la població general en aquesta àrea d’estudi (50,4%) té 
un nivell d’instrucció equivalent a un primer grau d’ensenyament. 

 La quarta part de la població (25,1%) no té cap titulació. 
 La proporció de persones amb titulació universitària és del 5,8%. 
 Per gènere, les dones mostren més presència en el grup més baix, sense titulació, i 

en el grup d’estudis universitaris davant les homes. 
 Per origen de la població, aquests valors donats són més representatius en la 

població espanyola. Entre la població estrangera, la taxa de formació insuficient és 
menor que la espanyola. La taxa de titulació superior és significativament superior a 
la espanyola. 

 
A continuació, mostrem aspectes valoratius sobre aquest àmbit. 
 
Educació 

 

Aspectes preocupants o sense 
cobertura 

Aspectes positius, potencials o d’oportunitat  

En relació a l’àrea d’estudi 
 
 Manca de llars d’infants: insuficiència 

de places d’escola bressol, hi ha 1 
escola municipal a tot el municipi, 
amb un cost similar a les escoles 
privades, que ja són molt cares. 

 Dificultats de les famílies per accedir 
a les ajudes de l’administració.  

 Dèficits en l’atenció a l’infància: 
especialment desprès de l’horari de 
l’escola (nens “clau”), en famílies que 
treballen el pare i la mare. 

 Necessitat de millora formativa de la 
població 

En relació a l’àrea d’estudi 
 
 Una major extensió i aplicació del Pla 

Educatiu d’Entorn a la zona: actualment 
estan els CEIP’s S. Martí i Xarau, caldria fer 
una extensió al IES Banús. 

En relació al sector: 
 
 Excés de tasques administratives 

quant als treballadors que hi ha. 
 Manca de suport tècnic,  
 Manca d’incorporar més el treball 

transversal. 
 Manca de difusió del Pla Educatiu 

d’Entorn 

En relació al sector: 
 
 Com positiu:  el bon funcionament transversal 

del programa “Cerdanyola Educa” i el bon 
equip de treball de l’àrea municipal 
d’educació (molt motivat i compromès)  

 Incorporar en el Pla Educatiu de l’entorn el 
treball amb AMPA’s, atenció a l’infància en 
horari post-escolar. Donar-li un major impuls 
per a la col·laboració d’entitats i associacions.  

 Potenciar un espai familiar en l’àmbit escolar. 
L’escola com lloc de trobada. 

 Detectar les necessitat de les persones 
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banús – bonasort:  
característiques de la població entorn l’activitat laboral 
 
Les dades relatives a l’activitat laboral de la població són del 2001, però ens 
ajuden a comprendre l’estructura de la població activa. Pel que fa a Banús - 
Bonasort, veiem que la població activa  (ocupats + aturats) representa 
pràcticament la meitat de la població de 16 anys i més (51,8,7%), un volum 
sensiblement més baix que a Cerdanyola del Vallès (62,9%).  Aquesta població 
activa de l’àrea d’estudi seria equivalent a un 22,6% del conjunt de població 
activa de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. 13. Font: Cens de Població 2001.  Elaboració pròpia. Nota: població de 16 i més anys, resident en 
habitatges familiars 
Percentatges  sobre Pob. Total de 16 anys i +. 

 

Entre aquesta població activa de 16 anys i més de l’àrea, la població ocupada 
representa un 87,6%, la resta són aturats, preferentment des de treballs 
anteriors. Això suposa un taxa d’atur per l’àrea d’estudi d’un 12,4 davant d’un 
10,3 de la ciutat. 
 

Població en relació a l’activitat laboral (2001) 
 

Banús-bonasort Cerdanyola del Vallès (%) 
Total Homes Dones Total Homes Dones 

Total pob. activa 51,8 30,7 21,1 62,9 36,3 26,6 
Total Ocupats 45,4 27,6 17,8 56,4 33,4 23,0 
Total Aturats: 6,4 3,0 3,4 6,5 2,9 3,5 
Buscant 1ª ocupació 0,9 0,4 0,5 0,9 0,4 0,4 
Treballat abans 5,5 2,6 2,8 5,6 2,5 3,1 
Total. Pb inactiva 48,2 19,3 28,9 37,1 13,0 24,1 
Pob. total 16  i + 
anys 12.147 6.072 6.075 44.340 21.872 22.468 
Total població 12.663 6.325 6.338 52.867 26.301 26.566 

 

T. 17. Font: Cens de Població 2001.  Elaboració pròpia.Nota: població de 16 i més anys, resident en habitatges 
familiarsPercentatges  sobre Pob. Total de 16 anys i +. 
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Si ens centrem ara en les diferències entre els diferents col·lectius destaquem 
els següents aspectes: 
 
 Les dones mostren xifres d’ocupació significativament inferiors (42,3%) 

davant les homes (61,3%%). En conjunt, aquests valors  (homes/dones) són 
més baixos que a la ciutat. 

 
 Entre els joves, el grup que mostra una taxa d’activitat major és el de 25 – 

29 anys, els quals majoritàriament estan actius (85,6%). Entre els de 20-24 
anys, la proporció és gairebé de tres de cada quatre (73,8%). La menor taxa 
d’activitat és recollida per els menors entre 16-19 anys: un de cada tres està 
actiu (34,7%). 

 
 Entre els adults, l’ocupació és manté entre el grup de 30-54 anys (76,4%) i 

descendeix dràsticament entre la població de 55-64 anys. 
 
Per tant, les taxes d’atur són més significatives entre els que ja havien treballat 
abans,  i especialment,  les dones, els joves 16-24 anys i els majors de 55-64 
anys. 
 

Taxes d’Activitat  / Atur: taula comparativa (2001) 
 

Taxes d’activitat Taxa d’atur 
(%) 

Banús-bonasort Cerdanyola del 
Vallès Banús-bonasort Cerdanyola del 

Vallès 
Total 51,8 62,8 12,4 10,3 
Homes 61,3 73,6 9,9 8,1 
Dones 42,3 52,4 16,0 13,3 
Edat:     
16 a 19 anys 34,7 33,2 22,5 25,5 
20 a 24 anys 73,8 69,6 16,2 14,3 
25 a 29 anys 85,6 86,8 11,3 10,5 
30 a 54 anys 76,4 80,1 10,3 8,3 
55 a 64 anys 41,1 45,7 16,1 12,6 

 
T. 18. Font: Cens de Població 2001. Institut d'Estadística de Catalunya.Departament d'Estadística. Ajuntament de 
Barcelona. Elaboració pròpia. 
Taxa d’activitat: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població activa i la població de 16 i més anys ( 
gènere, franja d’edat). 
Taxa d’atur: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població aturada i la població activa ( gènere, franja 
d’edat). 
 
 
En les dades d’atur val a dir que es considera atur registrat, és a dir, que 
figuren aquells que han anat a registrar-se a l’oficina del S.O.C., en recerca 
d’una primera ocupació o perquè procedeixen de treballs anteriors. Pels actuals 
criteris de registre, no ens consta aquells no registrats però que possiblement 
estan buscant...  o tampoc altre volum indeterminat d’ocupats en treballs 
submergits.  
 
Si que hem pogut recollir valoracions entorn de persones molt joves aturades, 
en demanda de cursos d’ocupació,  que no fan constar la seva situació. També 
entorn de la emergència actual de dificultats per a la reinserció entre la població 
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ocupada de 30-40 anys, amb qualificació, que han deixat treballs i que les 
possibilitats actuals de treballar els suposa una pèrdua d’estatus laboral, 
especialment entre les dones. També de com afecta més a dones 
representants de famílies monoparentals... 
 
Altre aspecte no “registrat” és la fragilitat laboral dels immigrants estrangers 
associada a itineraris en el mercat laboral submergit. 
 
Amb la visió aproximada de les dades del 2001 pot ser que caldria un 
abordatge més adient en tota l’àrea d’estudi per dimensionar aquests aspectes 
i valorar quins col·lectius necessiten més de  línees d’intervenció i de suport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. 14. Font:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Elaboració pròpia 

 
 
Si considerem ara la distribució de la població ocupada entre sectors 
econòmics, el sector serveis proporciona ocupació a gairebé dos de cada tres 
persones ocupades (60,3%), per igual entre ambdós sexes. La resta estan 
empleats a l’indústria (29,1%) i a la construcció (10,0%), amb predomini 
masculí sobre les dones. 
 

Banús Bonasort: Distribució de la població ocupada 
per grans sectors econòmics (2001) 

 
 Total (n) Homes (n) Dones (n) Total % Homes  % Dones  % 
serveis   3.323 1.651 1.672 60,3 29,9 30,3 
indústria   1.604 1.167 437 29,1 21,2 7,9 
construcció   551 508 43 10,0 9,2 0,8 
agricultura 37 30 7 0,7 0,5 0,1 
Total pob. 
ocupada 5.515 3.356 2.159 100,0 60,9 39,1 

 
T. 19. Font:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Elaboració pròpia 
 
Aquesta informació ens indica els sectors econòmics que acullen a la població 
de l’àrea d’estudi, però no la seva localització, és a dir, si són a l’entorn, a la 
ciutat o fora del municipi.  
 

Banús - Bonasort: distribució de la població
ocupada per sectors econòmics (2001)
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Pel que fa l’àrea d’estudi la potencial oferta laboral prové principalment del petit 
comerç i dels serveis amb una possible capacitat d’absorció de demanda de 
treball limitada. Pel que fa a Cerdanyola del Vallès, les valoracions recollides 
fan referència a un teixit empresarial en expansió i amb potencialitat per 
afavorir l’ocupació, tot i que s’assenyala una manca actual de sòl industrial. La 
presència del Part Tecnològic del Vallès, les noves previsions d’un àrea 
d’acollida empresarial  (d’empreses més tecnificades, més I + D) a la zona 
poden afavorir nous jaciments d’ocupació però amb uns perfils laborals  
possiblement més especialitzats. La qüestió és que es pot donar un risc de 
desajust entre la nova demanda de llocs de treball i els perfils disponibles en 
aquest moment. 
 
En aquest sentit i, considerant la situació de l’àrea d’estudi pel que fa al baix 
nivell d’instrucció i la presència de col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, 
caldria aprofundir i dimensionar la qüestió de quina és la capacitat 
d’empleabilitat d’aquesta població per afavorir la seva inserció laboral (accions 
formatives o de reciclatge dels perfils, suport als itineraris d’accés laboral...). 
 

 

Banús – bonasort:  
Aspectes clau sobre l’activitat laboral de la població 

 La meitat de la població està en situació d’activitat laboral (50,2%) amb una 
taxa d’atur (12,4) més alta que ala ciutat (10,3). 

 El perfil “tipus” dels ocupats a l’àrea d’estudi seria un home, amb edat entre 30 
– 54 anys que treballa als tres sectors econòmics, però principalment als 
serveis. Entre les dones, el grau d’ocupació és sensiblement inferior davant els 
homes i preferentment estan ocupades als serveis. 

 Entre la població aturada, predominen els que venen de treballs anteriors, 
destacant les dones (especialment al grup intermig, 30-54 anys), els joves i el 
grup d’edat entre 55-64 anys. 
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Ocupació laboral 
 

Aspectes preocupants o sense 
cobertura 

Aspectes positius, potencials o 
d’oportunitat  

En relació a l’àrea d’estudi 
 
 més població aturada entre persones  

que ja havien treballat abans (+ que 
en 1ª feina), dificultats de reinserció.  

 manca avaluar les necessitats 
formatives i d’empleabilitat per 
afavorir la inserció laboral i fer 
descendir l’atur. 

En relació a l’àrea d’estudi 
 
 afavorir un treball cap a l’ocupació del 

jovent i de les dones. 
 valoració de la capacitat 

d’empleabilitat de la població 
estrangera com una oportunitat de 
revitalització de l’àrea. Entre aquesta 
població es dona un nivell d’instrucció 
superior. 

En relació al sector: 
 
 més necessitat de treballar amb els 

joves: cultura del treball / orientació 
(des de secundària - batxillerat) 

 s’està veient com la franja 30-40 anys 
tenen més dificultat d’inserció i pèrdua 
d’estatus laboral 

 la qüestió del mercat submergit i 
fragilitat laboral dels immigrants 

 més mitjans per treballar 
prospeccions amb empreses, per 
operativitzar la borsa de treball 

 dificultat de la població estrangera per 
incorporar-se en els programes de 
formació ocupacional. 

 risc d’expansió empresarial cap a 
determinats sectors molt 
especialitzats: pèrdua de teixit actual i 
manca de perfils al lloc, risc de 
substitució per perfils de fora més 
especialitzats.... 

 Necessitat de major coordinació entre 
diferents agents implicats: serveis 
d’educació, immigració, empresaris... 

En relació al sector: 
 
 promoció de línees de formació 

laboral per a gent jove, en sintonia 
amb les demandes de les empreses. 
Promoure la  capacitar d’anticipar-se. 

 insistir  en línees de treball amb 
població entorn de l’exclusió 
(adolescents amb fracàs escolar, 
dones amb fills en situacions 
precàries, discapacitats físics i 
psíquics....) 

 a Cerdanyola hi ha teixit empresarial 
per afavorir l’ocupació, amb 
potencialitat d’expansió. 

 la potencialitat del nou Consorci 
d’Ocupació del Vallès Occidental. Les 
prospeccions a empreses que es fan 
des d’aquest servei són útils per 
detectar la situació de risc de 
tancament de les empreses..., però 
també per enfortir la borsa de treball. 
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banús – bonasort:  
característiques urbanístiques  
 
 
La configuració urbanística de Banús – 
Bonasort deu el seu perfil divers a les 
successives fases d’edificació efectuades 
al llarg del temps, des del inici dels anys 60 
que es van transformar camps de vinyes en 
polígons de vivendes. Tot i que hi ha un 
comú denominador que és la gran alçària 
de la majòria dels seus edificis, trobem 
diferències entre la primera zona habitada 
de Bonasort, on hi més varietat d’entramat 
d’edificis i també més precarietat, i la zona 
de Banús, construïda posteriorment, amb 
major qualitat d’edificació i una disposició 
dels blocs més espaiats i amb petites 
zones enjardinades entre els edificis. 
 
A continuació, mostrem informació relativa 
a les característiques dels edificis, 
habitatges familiars i locals en aquesta àrea 
d’estudi. 
 
Banús – Bonasort agrupava al 2001 al seu 
territori el 5,7% dels edificis de la ciutat, la 
majoria  destinats a habitatge familiar. De 
fet, dels 357 edificis que constaven en 
aquell moment, el 83,8% eren utilitzats per 
aquesta funció, una proporció més baixa 
que a la ciutat (92,6%). 
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G.15. Font: Dades IDESCAT – Cens de població i d’habitatges 2001. Elaboració pròpia. 

 
 
El que dóna una significació especial a la nostra àrea d’estudi és el model de 
desenvolupament de l’edificació vertical i molt densificat.  
 
Així podem veure a la zona que entorn de dos de cada tres edificis destinats a 
habitatges familiars tenen 4 plantes o més (68,6%), mentre que a la ciutat 
aquesta proporció és tan sols del 13,9% , tenint en compte que a Cerdanyola hi 
ha un perfil  de desenvolupament urbanístic d’edificació més horitzontal (2-3 
plantes), de zones residencials, de ciutats - jardins... etc. 
 
Considerant aquesta alçaria a l’àrea, no tots els alts edificis disposen de la 
possibilitat d’ascensor. De fet, d’aquests edificis de més de quatre plantes, tres 
quartes parts en incorporen (75,6%),  la qual cosa resulta més positiu que la 
mitjana de la ciutat (56,9%) en la mateixa tipologia d’edificis. 
 

Edificis destinats a habitatge familiar: disponibilitat d’ascensor (2001) 
 

 

Banús – 
Bonasort 

(n) 

Cerdanyol
a del 

Vallès (n) 

Banús – 
Bonasort 

(%) 

Cerdanyol
a del 

Vallès (%) 

Catalunya 
(%) 

Diferència 
àrea /ciutat 

(%) 
edificis amb 4 
plantes 
i + (*) 

205 803 68,6 13,9 13,7 +  54,7 

edificis  amb 4 
plantes  
i + sense ascensor 
(**) 

50 346 24,4 43,1 54,9 -  18,7 

Total Edificis / habit. 
familiar 

299 5.774 5,2 100,0 
  

Total Edificis, en 
general 

357 6.238 5,7 100,0 
  

 
T.20. Font: Dades IDESCAT – Cens de població i d’habitatges 2001.(*) % sobre Total edificis  / habit. familiars. (**) 
Percentatges sense ascensor sobre edificis de 4 i + plantes. Elaboració pròpia. 
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En aquest sentit, també convé matissar que aquest benefici dels ascensors no 
és equilibrat en tota l’àrea d’estudi. Sembla que la part corresponent a les 
primeres fases de construcció (anys 1964 – 1975), més situades a Bonasort,  
van ser construïdes amb menys qualitat en l’edificació i/o amb menys 
disponibilitat d’ascensors. El mateix succeeix a la petita agrupació  de vivendes 
de l’Illa. Les posteriors fases de construcció, entorn del Mercat Municipal i 
properes a Serraparera, amb gran alçada també (entorn a 12 pisos),  ja en 
disposen majoritàriament. 
 
Quant a l’estat de conservació d’aquests edificis destinats a vivenda, a l’àrea 
d’estudi podem observar que un de cada quatre aproximadament (23,4%) es 
troba en estat deficient, amb necessitat de millores estructurals o qualitatives, 
una proporció força superior a la mitjana de la ciutat (2,6%). 
 

Edificis destinats principalment a habitatge: estat de conservació (2001) 
 

 

Banús – 
Bonasort 

(n) 

Cerdanyol
a del 

Vallès (n) 

Banús – 
Bonasort 

(%) 

Cerdanyol
a del 

Vallès (%) 

Catalunya 
(%) 

Diferència 
àrea /ciutat 

(%) 
estat ruïnós 2 51 0,7 0,8 1,0 -    0,1 
estat dolent 0 21 0,0 0,4 1,6 -    0,4 
estat deficient 70 147 23,4 2,6 6,0 +  20,8 
estat bo 227 5.555 75,9 96,2 90,5 -   20,3 
Total  299 5.774 100,0 100,0 100  

 
T.21. Font: Dades IDESCAT – Cens de població i d’habitatges 2001. (*) Percentatges sobre Total edificis  / habit. 
familiars. Elaboració pròpia. 

 
Igualment caldria fer una distinció més objectiva entre les zones d’edificació 
més antigues per valorar més exactament aquests tipus de deficiències. 
 
Pel que fa altres característiques d’aquests edificis, la disponibilitat d’aigua 
corrent i d’evacuació d’aigües residuals és pràcticament plena en tots ells. 

 
Edificis destinats principalment a habitatge: 

disponibilitat d’instal·lació d’aigua corrent i d’evacuació d’aigües residuals 
(2001) 

 

 

Banús – 
Bonasort 

(n) 

Cerdanyol
a del 

Vallès (n) 

Banús – 
Bonasort 

(%) 

Cerdanyol
a del 

Vallès (%) 

Catalunya 
(%) 

Diferència 
àrea /ciutat 

(%) 
edificis sense aigua 
corrent  1 10 0,3 0,2 0,7 +  0,16 

edificis sense 
evacuació d’aigües 
residuals  

1 16 0,3 0,3 1,5 +  0,06 

Total  299 5.774     
 
T.22. Font: Dades IDESCAT – Cens de població i d’habitatges 2001. (*) Percentatges sobre Total edificis  / habit. 
familiars. Elaboració pròpia. 
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habitatges principals 
 

Al 2001, el indicador de densitat de vivendes principals (habituals) per edifici 
suposava a Banús – Bonasort una mitjana de 13,8 llars / edifici, mentre que 
aquesta proporció a Cerdanyola del Vallès ens donava 3,2 llars / edifici, la qual 
cosa també ens assenyala el caràcter d’alta densificació d’aquesta zona.  
 
Pel que fa la relació entre la població existent i nombre de vivendes a l’àrea 
d’estudi, donava una mitjana d’ocupació de 3,1 persones per habitatge, una 
proporció superior quant a d’altres àmbits. 
 
 

Mitjana d’ocupació dels habitatges (2001) 
 

 
Banús – Bonasort 

(n) 
Cerdanyola del 

Vallès (n) Catalunya (n) 

Total Població 12.663 52.867 6.304.366 
Total HabitatgesPrincipals – 
convenc. 4.130 18.278 2.316.594 
Mitjana d’ocupació n. persones / 
habitg 3,1 2,9 2,7 

 
T.23. Font: Dades IDESCAT - Cens de població i d’habitatges 2001. Elaboració pròpia. 
 
El volum d’habitatges considerats familiars a l’àrea d’estudi, els que 
denominem “principals convencionals” o els habituals, representava 
aproximadament la cinquena part (20,9%) de la mateixa tipologia a la ciutat.  
 
Dins de la zona, aquests tipus d’habitatges arribaven a un 88,2%, xifra més 
elevada que a la ciutat (81,7%). La resta inclouen habitatges que no es fan 
servir com vivenda habitual. En aquest grup tenim els habitatges secundaris 
(3,5%) o els que estan vacants (7,6%), en ambdós casos amb valors inferiors 
quant a la mitjana de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.16. Font: Dades IDESCAT - Cens de població i d’habitatges 2001.  Elaboració pròpia. 
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Tipologia del parc d’ habitatges (2001) 
 

 

Banús – 
Bonasort 

(n) 

Cerdanyol
a del 

Vallès (n) 

Banús – 
Bonasort 

(%) 

Cerdanyol
a del 

Vallès (%) 

Catalunya 
(%) 

Diferència 
àrea /ciutat 

(%) 
Habitatges 
Principals  4.130 18.278 88,2 81,7 

69,9 
+ 6,5 

Convencionals 4.130 18.278 88,2 81,7 69,9 + 6,5 
Allotjaments -- -- -- -- -- -- 
Habitatges no 
Principals 552 4.097 11,8 18,3 

30,1 
- 6,5 

Secundaris 162 985 3,5 4,4 15,5 - 0,9 
Vacants 357 2.916 7,6 13,0 13,7 - 5,4 
Altres 33 196 0,7 0,9 0,9 - 0,2 
Establiments 
col·lectius  -- 9 -- * 

1.781 
 

Total Habitatges  
amiliars 4.682 22.375 20,9 100,0 3.314.155  

TOTAL Habitatges 4.682 22.384 20,9 100,0 3.315.936  
 

T.24. Font: Dades IDESCAT - Cens de població i d’habitatges 2001.  Elaboració pròpia. Percentatges habitatges sobre 
Total habit. Familiars (*) percentatge inferior a 0,1%. Elaboració pròpia. 
 
Si ens centrem en aquest tipus d’habitatge habitual (o principal convencional) i 
el regim de tinença a Banús - Bonasort, tenir vivenda en propietat és la situació 
majoritària (91,8), per sobre de la proporció a la ciutat (88,6%).  
 

Règim de tinença dels habitatges principals convencionals (2001) 
 

 

Banús – 
Bonasort 

(n) 

Cerdanyol
a del 

Vallès (n) 

Banús – 
Bonasort 

(%) 

Cerdanyol
a del 

Vallès (%) 

Catalunya 
(%) 

Diferència 
àrea /ciutat 

(%) 
Vivenda en 
propietat: 3.790 

16.193 91,8 88,6 79,1 
+   3,2 

compra ja pagada 2.023 8.324 49,0 45,5 45,9 +   3,5 
compra pagam. 
pendent 1.716 

7.450 
41,6 

40,8 27,6 
+   0,8 

herència o donació 51 419 1,2 2,3 5,5 -   1,1 
Vivenda de lloguer 249 1.484 6,0 8,1 16,6 -   2,1 
Cedida Gratis o a 
baix preu 26 173 0,6 1,0 1,6 -   0,4 

D’altra forma 65 428 1,6 2,3 2,7 -   0,7 
Total habitg. prals. 
convenc. 4.130 18.278 100 100 2.315.774  

 
T.25. Font: Dades IDESCAT - Cens de població i d’habitatges 2001.  Elaboració pròpia. 
 
 
És de destacar d’aquesta vivenda en propietat el que fa referència a la situació 
del seu pagament. Al 2001, entorn de la meitat d’aquestes vivendes ja estaven 
pagades (51,4% sobre el total vivendes en propietat) i pràcticament la resta  
(46,0%) encara estaven pendents de pagament. Comparativament amb l’àmbit 
de ciutat, aquestes xifres resultaven superiors. 
 
Però, si observem la situació de fa deu anys (1991) a la mateixa zona, veiem 
que la proporció de vivenda ja pagada era encara major (57,9% sobre total 
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vivendes en propietat) i els pagaments pendents aleshores eren menors 
(40,8%).  La qual cosa ens està parlant de transvasament de la propietat amb 
nous residents que s’instal·len a la zona (substitució de població).  
 

 
Règim de tinença dels habitatges principals: evolució 1991 - 2001  

 
 1.991 2.001 1.991 2.001 Difª 01-91 
Vivenda en propietat: 2.633 3.790 92,1 91,8 -      0,3 
compra ja pagada 1.524 2.023 53,3 49,0 -      4,3 
compra pagam. pendent 1.075 1.716 37,6 41,6 +      4,0 
herència o donació 34 51 1,2 1,2 0 
Vivenda de lloguer 184 249 6,4 6,0 -      0,4 
Cedida Gratis o a baix preu 35 26 1,2 0,6 -      0,6 
D’altra forma 7 65 0,2 1,6 +      1,4 
Total habitg. prals. convenc. 2.859 4.130 100 100 +   69,2 

 
T.26. Font: Dades IDESCAT - Cens de població i d’habitatges 2001.  Elaboració pròpia 
 
 
Aquesta tendència dominant per la propietat no deixa molt marge a la 
possibilitat de lloguer. En efecte, el parc de vivendes de lloguer a l’àrea d’estudi 
resulta, doncs, molt limitat i minoritari: un 6% davant d’un 8,1% de la ciutat que 
també és significativament inferior a la mitjana de Catalunya. Aquesta proporció 
de lloguer es manté des de 1991, per la qual cosa no sembla que vagi a 
modificar-se substancialment. 
 
 

Superfície dels habitatges principals convencionals (2001) 
 

 
Banús – 

Bonasort (n)

Cerdanyola 
del Vallès 

(n) 

Banús – 
Bonasort 

(%) 

Cerdanyola 
del Vallès 

(%) 

Diferència 
àrea /ciutat 

Fins 49 m2 81 303 2,0 1,7 +   0,3 
de 50 a 89 m2 2.649 10.254 64,1 56,1 +   8,0 
de 90 a 129 m2 1.340 5.825 32,5 31,9 +   0,6 
més de 130 m2 60 1.896 1,5 10,4 -   8,9 
Total habitg. prals. 
convenc. 4.130 

 
18.278 

 
100 

 
100  

 

T.27. Font: Dades IDESCAT - Cens de població id’habitatges 2001.  Elaboració pròpia. 
 
Si considerem ara la superfície d’aquests habitatges habituals, 
aproximadament dues de cada tres vivendes (64,1%) posseeixen una 
grandària compresa entre 50 – 89 m2 . I entorn d’una vivenda sobre tres 
(34,0%) amb més superfície, superior a 90 m2. Les dimensions més petites, 
inferiors a 49 m2 mostren una baixa representació en aquesta àrea (2,0%).  
 
En termes comparatius amb Cerdanyola, aquesta àrea d’estudi mostra una 
major representació en vivendes amb la grandària majoritària,  entre 50 – 89 
m2.  
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locals 
 

Locals per grau d’activitat (2001) 
 

 
Banús – 

Bonasort (n)

Cerdanyola 
del Vallès 

(n) 

Banús – 
Bonasort 

(%) 

Cerdanyola 
del Vallès 

(%) 

Diferència 
àrea /ciutat 

Total actius 302 1.720 78,2 86,0 - 7,8 
Total inactius 84 280 21,8 14,0 + 7,8 
Total locals 386 2.000 19,3 100,0  

 

T.28. Font: Dades IDESCAT – Cens de població i  d’habitatges 2001. Elaboració pròpia. 
 
Al 2001, a Banús – Bonasort es comptabilitzaven 386 locals, un volum 
equivalent al 19,3% dels locals a la ciutat. Aproximadament, tres de cada 
quatre (78,2) es consideraven en activitat,  mentre que la resta (21,8%) 
inactius, una proporció molt superior a la mitjana de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G.17. Font: Dades IDESCAT – Cens de població i  d’habitatges 2001.  Elaboració pròpia. 
 
Entre els locals actius a l’àrea d’estudi, l’activitat dominant és la terciària,  de 
petit  comerç de conveniència i serveis: més de la meitat (57,3%) són utilitzats 
per locals comercials i aproximadament una quarta part per allotjament 
d’oficines (23,5%). Un 5,5% dels locals actius ofereixen diversos serveis per a 
la població (educatius, de salut, de benestar social, culturals, esportius...). 
Locals amb qualsevol activitat industrial són minoritaris (13,2%).  
 

   Banús – Bonasort: locals per tipologia d’usos (2001) 
 

 (n) (%) 
locals comercials 173 57,3 
oficines 71 23,5 
locals  industrials 40 13,2 
de salut 8 2,6 
educatius 4 1,3 
de benestar social 4 1,3 
locals agraris 1 0,3 
culturals o esport. 1 0,3 
total locals actius 302 100,0 

 

T.29. Font: Ajuntament de Cerdanyola. Elaboració pròpia. 
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Pel que fa la distribució dels locals d’aquest petit comerç val a dir que és més 
representatiu a la zona de Bonasort i entorn a la plaça de la Constitució. 
A la part de Bonasort, pel disseny d’edificació amb baixos amb columnes, es 
troben menys locals. 

 

Banús – bonasort:  
Aspectes clau sobre les característiques urbanístiques 

 Model d’edificació vertical i molt densificat. La mitjana és de 13,8 vivendes / 
edifici, ciutat = 3,2. 

 Dos de cada tres edificis destinats a habitatges familiars (68,6%) tenen 4 
plantes o més (ciutat = 13,9%).  

 Una quarta part d’aquests edificis amb habitatges familiars amb més de 4 
plantes, no disposen d’ascensor (24,4%).  

 Igualment, gairebé una quarta part (23,4%) se’ls considera en estat deficient. 
(ciutat = 2,6%). 

 Diferenciació qualitativa entre Bonasort i Banús:  Bonasort amb edificacions 
més antigues, de menys qualitat, amb menys ascensors i vivendes més 
petites. 

 La mitja d’ocupació de persones / habitatge és de 3,1, ciutat: 2,9. 
 Tipologia dels habitatges: la majoria es destinen per a vivenda habitual 

(88,2%), molt equivalent a la ciutat (81,7%). Dels no habituals, el 7,6% estan 
vacants, inferior a la ciutat (13,0%). 

 Tinença: predomini de la vivenda en propietat, 91,8%, superior a la ciutat = 
88,6%. Parc d’habitatge de lloguer molt minoritari: 6,0%. Ciutat = 8,1%. 

 Superfície: dues de cada tres vivendes té una grandària entre 50 – 89 m². 
(64,1%). Gairebé una de cada tres vivendes sobrepassa els 90 m². Tan sols 
un 2% té dimensions inferiors a 49 m². 

 Locals: a l’àrea d’estudi es situen el 19,3% dels locals de la ciutat, 386, més 
representació a la zona de Bonasort. El grau d’inactivitat d’aquests locals es 
superior (21,8%) al de la ciutat (14,0%).  

 Entre els locals actius, la principal ocupació ve donada pel  sector terciari: petit 
comerç de conveniència (57,3%), oficines (23,5%), activitat industrial (13,2%) i 
serveis a la població (5,5%). 
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habitatge 
 

Aspectes preocupants o sense 
cobertura 

Aspectes positius, potencials o 
d’oportunitat  

En relació a l’àrea d’estudi 
 
 necessitat de millores estructurals i 

d’accessibilitat als habitatges, 
especialment entre els edificis amb 4 
plantes i més, i a la zona de Bonasort.

 proporció d’habitatge en lloguer 
estabilitzat en grau molt baix. 
L’arribada de nova població 
estrangera al barri s’està fent en un 
procés de substitució; s’està donant 
especialment a Bonasort. Amb la 
baixa oferta de lloguer, es pot 
plantejar risc de sobreocupació, major 
rotació d’ocupants, i risc de major 
deteriorament. 

 des de promoció social municipal 
s’estan incrementant les demandes 
d’ajuda per l’habitatge per part de 
famílies amb rendes baixes. 

 grau excessiu de locals tancats, 
inactius. 

En relació a l’àrea d’estudi 
 
 valoració objectiva dels tipus de 

deficiències als edificis. 
 afavorir un treball amb els veïns per a 

millores als edificis, amb suport 
municipal (econòmic, d’orientació...) 

 oportunitat de intervenir en la 
regularització del lloguer disponible 
des d’una perspectiva d’intervenció 
integral conjunta entre veïns i 
ajuntament. 
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banús – bonasort:  
característiques de l’espai públic i el medi ambient   
 
L’àrea d’estudi es va urbanitzar en una successió d’intervencions amb el model 
de polígons de vivendes, sense tenir molt en compte els espais públics. Les 
diferents fases en el temps d’aquest tipus d’edificació van donar com resultat 
dues zones diferenciades com ja comentaven en la part introductòria. Entre les 
dues zones, actualment, el principal espai de centralitat és la plaça de la 
Constitució, amb una recent remodelació, que pretén ser alhora un espai de 
trobada però també de vertebració i d’interconnexió amb aquestes dues zones. 
 
La seva proximitat a la zona de 
Bonasort (c/ Bonasort, Sta. Marcel.lina, 
St. Antoni, St. Daniel...) pot significar un 
“pulmó” ja que aquesta zona presenta 
major compacitat en el seu model 
d’edificació vertical, amb passatges, 
carrers i voreres més estretes, encara 
que hi podem trobar vies “pacificades” 
(de vianants). El fet de que aquí es 
condensi gran part del petit comerç el 
converteix en un lloc molt transitat, amb 
problemes de trànsit i d’aparcament. En 
aquest sentit, el nou aparcament sota la remodelada plaça de la Constitució pot 
representar un alleugeriment d’aquesta situació. 
 
Al nord de la plaça de la Constitució, comença l’anomenada zona de Banús. 
Tot i que també respon al  model de polígon de vivendes, són posteriors a les 
primeres fases de Bonasort, amb millor qualitat d’edificació, però a més a més 
el seu disseny contempla carrers més amplis, espais més oberts entre els blocs 
que han estat aprofitats per petites zones enjardinades que fan la funció 
d’intercomunicació entre els blocs i de zones de passeig.  
 
Aquestes zones han estat motiu de queixes veïnals pel seu manteniment i per 
una adaptació més adient per l’ús públic. Recentment, i a través d’un procés 
participatiu, s’ha adequat una part d’aquests espais per un ús més comunitari 
(bancs, espais infantils, petits punts de trobada...) i amb mobiliari urbà per a la 
gestió dels residus... amb l’idea d’estendre-ho per a tota la zona. 
 

Un altre aspecte significatiu 
del disseny d’aquests blocs de 
vivendes és l’absència de 
plantes baixes tancades. La 
part de sota dels edificis, al 
nivell del carrer, són espais 
oberts amb les columnes del 
edifici que ofereixen un 
potencial recurs d’espai. El fet 
de que aquests espais 
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pertanyen a les comunitats de veïns dels corresponents edificis pot obrir o 
generar un debat sobre possibles usos d’aquests espais amb una finalitat 
social. Per part dels propietaris, hi hapropostes de tancar aquests espais per un 
ús privat dels veïns.    
 
Un punt central d’aquesta àrea es és l’espai obert on es troba Mercat de 
Serraparera i el CAP de Serraparera, que fan la funció de pol d’atracció i de 
trobada en aquesta zona.  
 

També trobem configuració de 
places: més al nord, cap a les 
seccions censals 33 i 34 amb la 
plaça de Les Palmeres (on s’ubica 
el CEIP), plaça del Castanyer, 
Plaça de l’Empordà i Plaça 
d’Andorra. En la secció censal 15: 
plaça de Benito Pérez Galdós, 
plaça de García Lorca, plaça de 
Palacio Valdès, aprop del Centre 
Cívic Banús-Bonasort. 
 

 
 
Un altre recurs d’espai públic d’àmbit de ciutat, al límit de Banús amb el barri de 
Cordelles, és el Parc de Cordelles, un antic jardí privat, que avui té ús públic, 
amb un horari, i en fan ús de lleure i passeig els residents de la nostra àrea 
d’estudi. 
 

Banús – bonasort:  
Aspectes clau sobre l‘espai públic 

 Gran potencialitat de la recent remodelada plaça de la Constitució. com eix 
vertebrador de l’àrea d’estudi. 

 Potencialitat d’alleugeriment del problema de l’aparcament a Bonasort per el 
nou aparcament de la plaça.  

 El valor afegit de centralitat d’aquesta plaça pot afavorir tota la zona comercial 
de Bonasort.  

 Potencialitat de treball amb la comunitat a través de l’espai públic a la zona de 
Banús (sobre les petites zones enjardinades, els baixos oberts dels edificis...)  

 Parc de Cordelles associable com espai de lleure i recreatiu, dinamitzat, també 
per aquesta àrea d’estudi. 
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banús – bonasort:  
característiques de la mobilitat i el transport  
 
L’accés a l’àrea d’estudi a través del transport públic  es facilita a través d’una 
línea urbana (Línea Can Cerdà – Ajuntament  - Bellaterra) i d’altra interurbana 
com ara la línea A-3 (Barcelona... Serraparera – Bellaterra) que també facilita la 
comunicació d’aquesta àrea amb l’estació de ferrocarril, a la part baixa de 
Cerdanyola. Una de les qüestions recurrents és la freqüència de pas d’aquests 
transports el que dóna motiu als veïns de queixes per la manca de transport 
suficient en aquesta àrea. 
 
La comunicació de l’àrea amb la part Dalt de Cerdanyola -on és l’ajuntament i 
el casc antic, c/St. Ramon...-, pot ser assumible amb desplaçaments a peu 
(trajectes entre 5-15 minuts, segons la part de l’àrea). Per anar a peu a la part 
Baixa, creuant el riu Sec, el trajecte s’allarga més (uns 30 minuts). 
 
Al terreny del vehicle privat, la mobilitat es complica més a la zona de Bonasort, 
per la seva característica més comercial i per la configuració més estreta dels 
seus carrers. A la part de Banús els carrers més amplis i tenir una funció més 
residencial (menys comerç) permet més facilitats al trànsit per vehicle. 
 
A l’àmbit de ciutat existeix el Consell Municipal de la Mobilitat, que es configura 
com un òrgan de participació col·lectiva per definir un model de mobilitat ajustat 
a les necessitats i problemàtiques de les persones i de cada àrea.  
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banús – bonasort:  
Activitat comercial 
 
L’activitat comercial a l’àrea d’estudi es concentra preferentment a la zona de 
Bonasort, gràcies a una xarxa de petit comerç de proximitat, de tipus tradicional 
en torn dels carrers Bonasort, Sta. Marcel·lina, St. Daniel, St. Antoni.  
 
Últimament a aquesta zona s’estan incorporant nous establiments dirigits per 
població estrangera, com ara locutoris i de conveniència (especialment 
d’alimentació...), en un  efecte de substitució de l’ús dels locals. 

 
És de destacar l’existència en esta part de l’àrea d’una associació de 
comerciants 
 
L’altre eix d’activitat comercial es situa entorn del Mercat Serraparera, a la zona 
de Banús, sobretot els divendres al matí, dia del “mercadillo” ambulant aprop 
de la plaça Valle Inclán que atrau gent de l’àrea i d’altres barris.  
 
En total, a l’àrea d’estudi  existeixen 173 locals comercials, el 57,3% dels locals 
actius. 
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banús - bonasort   
inventari de recursos: equipaments i serveis públics i comunitaris 
 
En aquest apartat es descriu d’una banda, quins són els equipaments i serveis 
públics de l’àrea d’estudi i d’altra, les activitats de les entitats i associacions. 
 
 
Banús – Bonasort:  
recursos, equipaments i serveis públics 
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A qui s’adreça 

MERCAT “Serraparera” n    Població en general 

CEIP Serraparera  n   
Població escolar 3-12 
anys 

IES Banús Bonasort  n   
Població escolar 12-18 
anys 

Esc. El Tàndem (privat) – 
Preescolar infantil  n   

Població escolar 0-3 
anys 

CAP – ABS “Serraparera”    n Població en general 

3 Farmàcies (privat)    n Població en general 

Centre Cívic “Banús Bonasort”   n  Població en general 

Oficina de Benestar i Família   n  Població en general 

Policia Urbana   
n 

   Població en general 

Parc Cordelles n    Població en general 
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banús – bonasort:  
característiques de la participació i el associacionisme   
 
 
Actors socials 
 
• Associació de Veïns/es de Banús – Bonasort 
• AMPA CEIP / Escola Serraparera 
• AMPA IES Banús 
• Assoc de Gent Gran Cerdanyola 
• Assoc. “La Tortuga” (discapacitat / accessibilitat) 
• Assoc. de Comerciants Banús – Bonasort 
• Assoc. de Concessionaris del Mercat de Serraparera  
 
Altres actors socials∗ 
 
• Centre d’estudis de tecnologia alternativa 
• Associació d’amics del bonsai de Cerdanyola 
• Centre astrològic Nadir 
• Associació projecte ele-escola de lectura i escriptura 
 
 
AVV de Banús – Bonasort 
 
Associació històrica al territori amb seu al Centre Cívic Banús-Bonasort. 
Segons l’acord amb l’Ajuntament que és el titular d’aquest equipament, 
l’Associació de Veïns és l’encarregada de la gestió i dinamització d’aquest 
Centre. 
 
Des d’aquest marc, l’Associació de Veïns organitza diverses activitats: tallers 
(flamenc,  sevillanes, puntaires, ball de saló...), sortides, excursions... entre 
d’altres. També es cedeixen espais per a les activitats d’altres entitats  (per 
exemple., Esplai infantil de fora el barri que organitza activitats per a la infància 
el dissabtes a la tarda...). 
 
De forma puntual, especialment notòria i popular és una activitat festiva amb 
dinar que organitza l’Associació a l’estiu a l’equipament recreatiu “El Bosc 
Tancat”, espai verd proper a la ciutat (espai gestionat per dues empreses 
privades amb instal·lació de piscines i promoció d’activitats al bosc, 
especialment com oferta per a les escoles). 
 
També al Centre Cívic i amb el suport important de l’AVV s’organitza la Festa 
de Sant Joan, a juny, festa molt popular.  
 
Tot i que aquestes activitats atrauen a molta gent, la tipologia de les mateixes 
concentra a determinats “perfils” de veïns/es, des d’una lògica més d’oferta 
                                                 
∗ de les entitats que s’enumeren en altres actors socials no tenim informació dels objectius que 
tenen les activitats que organitzen i caldrà incorpora en treballs posteriors. 
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(espais, activitats...) que de dinamització social més oberta a d’altres grups o 
col·lectius.  
AMPA’S del CEIP Serraparera i del IES Banús 
 
Treballen més des del seu propi àmbit, l’escola. Des de diferents veus es recull 
que seria una oportunitat que aquestes dues entitats poguessin incorporar-se al 
Pla Educatiu d’Entorn per treballar d’una manera més integral. 
 
 
Associació de Gent Gran Cerdanyola 
 
Entitat d’àmbit de ciutat. Espai de trobada i de realització d’activitats. 
 
 
Associació  “La Tortuga” (discapacitat / accessibilitat) 
 
Tot i que és una entitat d’àmbit de ciutat, els principals socis fundadors viuen a 
Banús i solen tenir implicació amb problemàtiques de l’àrea entorn a 
l’accessibilitat i el afavorir millores per a persones amb discapacitat (física / 
motora / psíquica) i/o amb dificultats de mobilitat (gent gran...). Temes com ara 
l’accessibilitat als autobusos de la zona, l’arranjament de vies públiques per a 
voreres més accessibles... Són un grup molt actiu, que va participar al Pla 
d’Accessibilitat. 
 
 
Associació de Comerciants 
 
Entitat de creació recent que va sorgir fa uns dos anys amb l’objectiu de 
dinamitzar el comerç a l’àrea, però especialment a l’eix Bonasort – St. Antoni – 
Sta. Marcel·lina i l’entorn, on hi ha una major concentració de comerç al detall i 
tradicional, amb carrers estrets i problemes d’aparcament. En el temps que 
porten actius han organitzat activitats al carrer per fer difusió i atraure públic 
cap a la zona. 
 
Val a dir que tot aquest temps de la seva activitat ha coincidit pràcticament amb 
el procés de remodelació de la plaça de la Constitució amb la construcció del 
nou aparcament, la qual cosa ha implicat a carrers adjacents en aquesta zona 
comercial (carrers tallats i/o tancats per obres, especialment el carrer de St. 
Antoni...). Aquesta situació ha suposat una alteració i cert bloqueig en la 
dinàmica comercial d’aquests petits comerços, més per a uns que per a 
d’altres.  Des de l’Associació es transmet el sentiment majoritari dels afectats 
d’incidència regressiva de les obres en el seu desenvolupament durant aquests 
dos anys.  
 
Per aquests motius, reivindiquen, com una millora per a la seva situació, que a 
aquesta zona comercial s’instal·li una “zona blava” (d’aparcament restringit i 
amb limitació horària) a aquests carrers, en especial al carrer St. Antoni, per 
facilitar una major rotació en l’aparcament de vehicles i l’arribada de nou públic 
de fora de la zona. Aquest punt és una qüestió oberta al debat entre els 
comerciants i els veïns/es de la zona, ja que els residents pensen que aquest 
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sistema d’aparcament els pot suposar prejudicis (pagaments, no deixar el seu 
cotxe aparcat temps indeterminat...). 
 
 
 
Associació de Concessionaris del Mercat de Serraparera:   
 
Aquesta entitat agrupa als comerciants amb concessió de llocs comercials al 
Mercat Serraparera. Tenen una funció més operativa i de gestió d’aquest 
equipament de l’àrea i de ciutat. 
 
 
Processos participatius desenvolupats 
 
En aquest punt podem assenyalar el 
procés de consulta als ciutadans en 
la fase prèvia de la remodelació de la 
plaça de la Constitució, en un estudi 
que es va realitzar de necessitats 
d’aparcament a la zona on es 
concloïa que la construcció de 
l’aparcament facilitaria la mobilitat a 
la zona i, indirectament, podria 
afavorir majors fluxos de persones 
cap a la zona comercial. Val a dir que 
aquesta valoració no és unànime, per 
a l’opinió d’algunes persones la 
dinàmica comercial d’aquesta zona 
és pràcticament endògena, dels 
veïns propers, i no queda clar si tindria incidència en els veïns d'altres barris 
per apropar-los fins a aquesta zona. 
 
Un altre procés va ser la reforma de la plaça al costat del CEIP Serraparera. 
Aquesta actuació va tenir un caire més informatiu i de recull de suggeriments 
entre el veïnatge per a l’acondicionament d’aquest espai públic.  
 
 
Aspectes a considerar des de la dinàmica social i de la participació 
 
El Centre Cívic 
 
És el principal espai de trobada i de dinamització social de l’àrea d’estudi, 
gestionat per l’Associació de Veïns que hi té la seva seu. Tot i que és un espai 
que oferta diverses activitats i molt concorregut, funcionaria més com una 
extensió del impuls de l’entitat que el gestiona.  
 
Des de l’Associació de Veïns són conscients de que no són una empresa 
proveïdora o gestora de serveis, que la seva capacitat és la possible pels els 
veïns/es actius/ves i que els caldria suport tècnic per promoure una 
dinamització social diferent i diversa, capaç d’atraure a d’altres grups o veus.  
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La qüestió identitària 
 
Ja hem comentat en anteriors apartats que aquesta àrea es va anar construint i 
poblant en diferents fases i moments, la qual cosa es tradueix en diferents 
tipologies de població amb diversos graus d’implicació en el territori i diversos 
interessos  (l’habitatge, l’aparcament, el transport...). 
D’altra banda, la morfologia urbana de l’àrea d’estudi amb carrers que la 
recorren de dalt a baix, en una direccionalitat cap al centre, fins ara sense 
espais de centralitat, ha facilitat dinàmiques socials més cap a fora de l’àrea 
que d’implicació en la pròpia àrea. Tampoc trobem esdeveniments (Festa 
Major, celebracions compartides...) que promoguin un sentit de pertinença.  
 
De fet, col·lectius o grups (p.e., adolescents, joves, adults...) han aprofitat 
aquesta relativa proximitat al centre per cercar (lleure, espais de trobada...) que 
no han trobat o no hi ha a Banús- Bonasort. 
 
En aquest sentit, val a dir que es detecta una manca d’identitat amb el territori i 
de dinàmiques associatives, per la qual cosa caldria suport per a la 
dinamització social que faciliti un major grau de coneixement dels diferents 
actors, de les seves preocupacions, iniciatives... més enllà de la generació 
d’activitats, amb la major presència possible d’actors o de veus (infància, 
adolescents, joves, dones, immigrants estrangers, gent gran...). 
 
La manca d’identitat amb el territori, de pertinença, el sentiment de lloc de pas, 
afavoreix l’elecció d’anar a viure fora.  Considerant la pèrdua de població 
espanyola que es recull en les dades demogràfiques evolutives i el procés de 
substitució per població immigrada estrangera, pot ser que si val la pena 
promoure la creació d’un espai compartit i cohesionat. 
 
 
La dinàmica associativa i de participació 
 
En aquest moment, a l’àrea d’estudi els nuclis d’acció social més actius i amb 
més representació podríem dir que són l’Associació de Veïns de Banús- 
Bonasort amb la dinàmica que generen des del Centre Cívic i l’Associació de 
Comerciants de Banús – Bonasort, més implicats en la dinamització comercial.  
 
Les actuals lògiques de funcionament entorn a desenvolupar actuacions 
concretes, més la manca d’identitat que es recull, incideixen més en aspectes 
focals i en dinàmiques parcials. Caldria, doncs, promoure línees d’actuació que 
ajudin a facilitar una visió més global del territori per portar a terme iniciatives 
més integrals i integradores dels diferents col·lectius que viuen al territori. 
 
 
La participació de Banús-Bonasort en esdeveniments electorals 
 
En termes de participació representativa, el nivell de participació que mostra 
l’àrea d’estudi és molt similar al del context de la ciutat, amb una abstenció que 
oscil·la entre el 41% i el 48%, menys en les eleccions municipals.  
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Resultats de les eleccions municipals i autonòmiques 
 

 Banús – Bonasort (%) 
Cerdanyola del Vallès 

(%) Difª àrea / ciutat (%) 

Eleccions Municipals 
2003:    
Participació (%) 59,14 59,63 -    0,5 
Abstenció (%) 40,86 40,37 +    0,5 
Electors Censats 9.883 43.955  
Eleccions Autonòmiques 
2006:    
Participació (%) 51,9 55,5 -    3,6 
Abstenció (%) 48,1 44,5 +    3,6 
Electors Censats 9.238 43.480  

 

T.30. Font: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Elaboració pròpia. 
 
L’opció política més votada a l’àrea d’estudi és la coalició PSC – PM (Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.18 i 19 Font: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Elaboració pròpia 

 
 
 
 

 Banús – bonasort:  
Aspectes clau sobre la participació 

 Dinàmica general de la participació amb nivell baix, amb limitats elements o 
espais articuladors. 

 Manca d’identitat o de pertinença al territori. Limitada visió global del territori i 
de les seves problemàtiques i oportunitats. 

 Dinàmiques associatives entorn d’un perfil tradicional. 
 Absència d’iniciatives que involucrin als diferents col·lectius existents a l’àrea 

d’estudi. 
 Necessitat d’actuacions de suport per a la dinamització associativa i 

participativa. 
 Potencialitat del Pla Educatiu d’entorn 

PSC- PM
41,2% 

ICV-EUA-EPM
23,3% 

PP 
13,8% 

CiU 
8,3%

PAS 5,4%

ERC
5,4%

V.Blancs
1,8% 

UADEP 
0,7%  

Banús-Bonasort: resultats de les eleccions 
municipals (2003)  

Banús-Bonasort: resultats de les eleccions autonòmiques (2006

Altres*
2,7% 

V. Blancs
1,8% C-S 

7,5%
ERC 
8,0%

ICV-EUA-EPM
11,5% 

PP 
12,2% CiU 

15,2%

PSC- PM
40,9% 
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Conclusions 
Proposta sobre com continuem 
 
 
A continuació exposem les conclusions i l’aproximació a formes d’abordar les 
diverses problemàtiques detectades a l’àrea d’estudi Banús – Bonasort. 
Primerament, tractarem els aspectes relatius als diversos col·lectius, per 
desprès fer una revisió pels diferents àmbits d’estudi treballats en el document. 
 
infància   
 
Davant dels dèficits que es detecten en l’atenció a la infància, es plantegen 
actuacions per tal de comptar amb una atenció més integral de la infància, 
s’haurien d’abordar aspectes com ara... 
 
La necessitat de treballar conjuntament (tècnics dels serveis / famílies) l’atenció 
a la infància després de l’horari escolar, davant dels dèficits que s’observen, 
especialment entre famílies on els dos progenitors treballen, entre famílies 
monomarentals on la mare treballa... (per exemple cas de “nens clau”). 
 
La manca d’espais / equipaments / equips per a la dinamització socioeducativa 
dels infants a l’àrea d’estudi. 
 
 
adolescència 
 
En aquest col·lectiu s’observen com principals aspectes a treballar: la situació 
amb l’aprenentatge i rendiment escolar, la salut –prevenció i promoció d’hàbits 
saludables-, la situació en referència a les xarxes socials, la relació amb el 
carrer i el lleure, el seu imaginari i les expectatives per trobar sortides 
professionals i laborals. Tot això es podria concretaria en: 
 
Necessitat d’explorar la qüestió de l’abandonament dels estudis i el fracàs 
escolar, des dels recursos i actuacions ja existents, però des de una 
perspectiva que incorpori la realitat actual (amb els nous veïns/es) i més 
comunitària. 
 
Es detecta una manca de treball de carrer amb adolescents, comptant amb 
suport d’educadors. En aquest sentit, ja hi ha actuacions en altres zones de la 
ciutat, que seria interessant fer-les extensives a aquesta àrea. 
 
Abordar aspectes de la promoció de la salut amb aquest col·lectiu, des de les 
actuacions ja existents o d’altres més adients (conductes, hàbits, addicions no 
saludables, foment de l’esport, iniciatives col·lectives...). Tot i que ja existeixen 
a la ciutat actuacions diverses (Plans, Projectes, Consells de Salut...), explorar 
la seva aplicació en aquesta àrea, de manera específica i en funció de la 
realitat existent, junt amb altres actors del territori. 
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Des de diversos serveis, es detecta desorientació i una manca de cultura de  
treball entre els adolescents i joves que s’inicien o volen iniciar-se al món 
laboral. Es comenta que sense objectius o idees clares, sense qualificació 
suficient..., la rotació de treballs, la precarietat... són més fàcil que es donin en 
aquest col·lectiu. En aquest sentit, es valora que cal intensificar actuacions, 
sobre el que ja s’ha fet, sobre orientació laboral, suport als itineraris personals 
per a les sortides laborals... als espais escolars o juvenils... 
 
 
joves 
 
Els aspectes principals a considerar a l’àrea d’estudi en aquest col·lectiu 
estarien al voltant de dinamització social i implicació al territori, situació laboral i 
formativa pel treball: 
 
Es detecta una necessitat de dinamització social i de treball de carrer amb 
joves, amb suport tècnic. Una dinamització associativa que pogués afavorir la 
seva implicació en aspectes comunitaris.  
 
Cal impulsar actuacions que impliquin a aquest col·lectiu al territori (suport a les 
seves iniciatives, implementació al territori d’actuacions ja existents a la ciutat – 
Pla Municipal. de Joventut, Projecte “Joves – 10” en medi obert-, la seva 
implicació en aspectes comunitaris o esdeveniments compartits, des de 
diferents vessants: esport, cultura, art...), poden afavorir la renovació del capital 
social al territori i a llarg termini, limitar la sortida de persones fora de l’àrea 
d’estudi per que tenen una major vinculació i identificació amb aquesta àrea.  
 
La menor capacitat d’empleabilitat: d’acord a les xifres d’atur juvenil recollides, 
planteja la necessitat d’explorar i obtenir coneixement sobre la seva situació pel 
que fa les seves necessitats de formació i suport davant dels desajusts que es 
detecten entre perfils demanats per les empreses i els que s’oferten. També, 
ens haurem de fixar en determinats perfils entre els desocupats, els més 
propers a la precarietat i a les dificultats de reinserció per manca de 
qualificació. 
 
S’haurà d’incorporar en aquestes actuacions cap a l’empleabilitat de la variable 
gènere, tot i que es detecta un nivell d’instrucció menor entre les dones, en 
general, tot i que aquesta tendència s’inverteix quan parlem de les més joves. 
 
 

famílies 
 
Quan observem les problemàtiques d’aquest conjunt de la població a l’àrea 
d’estudi, veiem diferents eixos: uns que fan referència a manca de recursos i 
d’altres a necessitat d’orientació i suport. Així recollim les diferents demandes: 
 
Manca de places escolars per a infants de 0-3 anys. La inexistència d’escoles 
bressol públiques a l’àrea d’estudi i molt limitada oferta privada. 
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Necessitat  d’incrementar l’oferta pública i d’abordar de manera integral al 
territori l’oferta privada existent. 
 
Es detecta que s’incrementa la demanda de recursos, suport i ajudes per a les 
famílies amb rendes baixes (cost habitatge, pagaments rebuts, beques...). 
 
Hi ha la necessitat de donar més cobertura al treball dels cuidadors/es familiars 
(acompanyament, orientació, suport tècnic....) en situacions de familiars 
dependents (gent gran, malats psíquics o amb discapacitat...). I en especial, a 
les famílies amb gent gran al seu càrrec i sobretot tenint en compte el possible 
augment d’aquestes situacions donat el creixement d’aquest col·lectiu. 
 
Caldria  impulsar un treball de suport i dinamització amb les famílies per a la 
seva implicació comunitària (a través de les AMPA’s, Pla Educatiu de 
l’Entorn...) 
 
En aquest sentit, un treball conjunt amb les famílies per a la seva implicació 
comunitària (a través de les AMPA’s, Pla Educatiu de l’Entorn, en espais i 
moments compartits...) podria ser una eina de dinamització per afavorir la 
dinàmica social general. 
 
Considerem que pot ser una potencialitat intensificar el treball conjunt en 
prevenció i promoció de salut en aspectes que preocupen a les famílies, 
especialment pel que fa la població adolescent i jove i el seu comportament 
davant d’hàbits i addiccions no saludables (escoles, Servei Municipal de Salut, 
els programes en actiu: Cerdanyola Educa, Pla Municipal de Prevenció de 
Drogodependències i Comportaments de Risc, Salut i Escola, ...) 
 
 
adults 
 
Situacions de violència domèstica en dones: davant les situacions de 
violència domèstica detectades, es planteja intensificar les mesures actuals de 
cobertura i una major dedicació a accions preventives, és a dir, realitzar un 
treball més directe amb aquestes dones per tal de facilitar-les diverses eines i 
que coneguin altres patrons de comportament en les relacions conflictives. Per 
aquesta acció es podria comptar amb suport dels serveis i entitats integrades 
en el “Protocol d’actuació i atenció a dones víctimes de violència domèstica”. 
 
Existeix la necessitat d’actuar sota una lògica integral i multifactorial en 
aquestes situacions, especialment quan parlem de dones estrangeres on es 
dóna més fragilitat i concurrència de factors (familiars, de precarietat personal, 
laboral, de l’habitatge, manca de xarxa familiar i/o relacional...). Caldrà explorar 
la dimensió d’aquestes situacions. 
 
Nivell d’instrucció: Davant que el nivell d’instrucció de l’àrea d’estudi és balix, 
caldria explorar actuacions per millorar aquest aspecte, analitzant les 
necessitats dels diversos col·lectius. En el cas de la població potencialment 
activa, valorar com accedeixen a recursos formatius per tal de facilitar la 
reinserció laboral.  
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Situació Laboral: Com ja hem comentat, en l’àrea d’estudi es recull al 2001 
una taxa d’atur del 12,4%, superior a la mitjana de la ciutat (10,3). Aquesta xifra 
afecta de manera diferent a diversos perfils. Així veiem que aquesta situació de 
desocupació afecta més a persones que ja han treballat abans, especialment a 
dones, als segment entre 25-40 anys i als homes a partir de 55 anys.  
Caldria explorar si s’ha modificat actualment i com es possible la recuperació 
d’aquests itineraris laborals per afavorir la seva reinserció 
 
 

immigració estrangera 
 
Des dels serveis, i de forma generalitzada, es fa palesa la necessitat 
d’incorporar a aquesta població en el coneixement de l’entorn i del 
funcionament dels serveis pel seu millor aprofitament.  
 
En la nostra àrea d’estudi cal explorar quina és la situació d’aquest col·lectiu pel 
que fa diversos temes: problemàtiques d’inserció/relació amb la comunitat de 
l’àrea, educació/formació d’infants i adults, suport a aquesta infància amb 
dificultats d’aprenentatge, l’habitatge, incidència en el teixit comercial (davant 
l’aparició de petits locals comercials a l’àrea regentats per persones 
estrangeres...)   
 
També es detecta la fragilitat laboral d’aquestes persones a conseqüència de la 
seva situació laboral: de regularització (residència), de precarietat en moltes 
ocasions al mercat submergit, les dificultats de les persones estrangeres 
“sense papers” d’accedir a programes públics (formació ocupacional, inserció 
laboral...). 
 
Des de Promoció Social s’adverteix la creixent incidència d’aquest col·lectiu en 
les seves actuacions, pel que fa en nombre de demandes d’informació, de 
recerca de recursos i d’ajuts que, de vegades no és possible que en tinguin 
accés. Per tant, es proposa valorar... 
 
Línies d’actuació que ens permetin explorar aquests aspectes des d’una 
perspectiva de cohesió social i d’operativitat dels recursos, dimensionar-los i 
valorar si amb el suport actual (des de les Escoles, des del Servei Municipal de 
Promoció Social, amb altres actors,...,  amb eines com ara... Programa 
d’Acollida, Programa per a Dones estrangeres amb càrregues familiars, 
Projecte “Mainadera Express”...) es pot donar cobertura o no. 
 
Altres línies d’actuació tenen a veure amb conèixer la incidència potencial 
d’aquest col·lectiu en la vida participativa i comunitària, tenint en compte el 
gradual increment i l’efecte de substitució que s’està donant en aquesta àrea 
d’estudi. 
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gent gran 
 
L’envelliment de la població en la nostra àrea d’estudi. El creixement gradual 
del seu volum i representació en el conjunt de la població. La incidència 
d’aquest creixement en el sistemes sanitaris i de protecció social –la prevenció i 
la cobertura de serveis-. En aquest sentit, caldrien línees de acció per tal de 
cobrir: 
 
Actuacions d’exploració sobre la veritable dimensió d’aquesta situació 
(explorant tant els aspectes objectius com els aspectes valoratius, les 
necessitats que tenen respecte: el suport a domicili, el suport social i 
comunitari, el risc d’aïllament, d’exclusió, i de descohesió...) 
 
Actuacions preventives: per afavorir accions de prevenció i  promoció de la 
salut (pautes, hàbits, autocura...) amb la participació de la mateixa gent gran en 
col·laboració de serveis i entitats, i tenint en compte les actuacions que ja 
s’estan portant a terme (Programa S.A.D., Projecte Apropem-nos, Projecte 
“Estiu Gran”, Projecte “Viure i Conviure”...). Implicació comunitària: donar 
suport a dinàmiques associatives en relació a aquest col·lectiu o posar-los en 
relació amb altres entitats. 
 
Actuacions de cobertura: Davant la actual cobertura que es valora que és 
limitada, existeix la necessitat d’incrementar els serveis de S.A.D., donant-li 
més cobertura i més intensitat en la dedicació aquest suport. La previsió 2007 
per a Promoció Social és d’incrementar els ajuts i el grau de suport fins al 4% 
de la població de 65 anys i més. Caldria dimensionar més acuradament el 
volum de persones grans amb necessitat d’aquest tipus de suport. Donar un 
impuls al anterior IV Pla d’Actuació Social 2003-2006. 
 
 
educació 
 
Cal abordar la manca d’equipaments educatius per a la població infantil, tant 
des de la formació reglada (0-3 anys) com des de la vessant socioeducativa. 
 
Donat que el nivell d’instrucció de la població és baix, es proposa explorar i 
dimensionar la  necessitat de millorar la formació de la població potencialment 
activa, per afavorir la seva qualificació en el mercat laboral i capacitat 
d’empleabilitat. També s’haurien d’impulsar línees d’actuació entorn 
l’aprenentatge i educació per adults. 
 
En termes generals, es valora que és una oportunitat desenvolupar en l’àrea 
d’estudi el Pla Educatiu d’Entorn, que fins ara no ha estat implantat, que també 
impulsa actuacions de suport a la dinàmica educativa des d’una visió més 
integral. 
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activitat laboral: ocupació i atur 
 
Davant les característiques estructurals de la població activa en l’àrea d’estudi 
(major ocupació dels homes, més atur de les persones que ja han treballat, les 
dones, els joves i els majors de 55 anys, i el nivell baix d’instrucció...), caldria 
actualitzar aquesta informació (donat que és una variable molt dinàmica...) i 
explorar la capacitat d’empleabilitat d’aquests perfils per superar les dificultats 
per a la seva reinserció: per necessitat de reciclatge o reajust amb els  perfils 
més demandats.  
 
Una vegada dimensionada aquesta informació, hi ha la possibilitat d’abordar de 
forma integral i amb la col·laboració dels actors pertinents (Servei Municipal 
d’Ocupació, Consorci d’Ocupació del Vallès Occidental, Servei d’Educació, 
Àrea d’Immigració, empresaris, comerciants...) quins programes o actuacions 
podrien ser més adients per afavorir aquesta reinserció. 
 
Altres col·lectius a considerar serien els més joves, amb actuacions orientatives 
ja des de l’etapa escolar de secundària, amb la col·laboració de les escoles.  
 
I actuacions de suport a la nova població estrangera, ja que la seva trajectòria 
laboral és determinant en situacions de risc d’exclusió. En aquest sentit, també 
serien avaluables actuacions per afavorir l’emergència des de l’economia 
submergida a través de l’autoocupació. 
 
Des de la perspectiva comunitària, val a dir que l’oportunitat d’ocupació és 
afavoridora de la mobilitat de la població. Si estem constatant que la població 
espanyola descendeix a l’àrea d’estudi, incidir en actuacions d’arrelament al 
territori com ara la promoció de l’ocupació també pot afavorir que les persones 
hi resten i compensar el procés d’envelliment de l’àrea d’estudi. 
 
 
habitatge 
 
Com aspectes clau, en l’àrea d’estudi, es detecten els que fan referència al 
estat dels edificis i la qüestió de l’accés a l’habitatge. 
 
Pel que fa a l’estat dels edificis s’apunten les deficiències dels edificis, la manca 
d’ascensors i, per tant, dificultats d’accessibilitat, especialment a la zona de 
Bonasort i per a determinats col·lectius com ara la gent gran que té més 
representació en aquesta part de l’àrea. En aquest sentit, cal avaluar 
objectivament els tipus de deficiències i de manca d’accessibilitat, afavorint un 
treball conjunt amb els veïns/es que podria constituir una actuació de millora de 
les condicions dels habitatges i una oportunitat pel treball comunitari.  
 
Respecte l’accés a l’habitatge, es valora que en l’àrea d’estudi existeix una 
oferta d’habitatge de lloguer molt minoritària i estable, pràcticament inamovible 
des de fa anys (entorn d’un 6% del total dels habitatges). D’una banda, la 
creixent arribada de població estrangera a l’àrea tendeix a ocupar aquest tipus 
d’habitatge, en un efecte de substitució de la població que marxa, especialment 



 55

a la zona de Bonasort. Amb aquest parc d’habitatge de lloguer s’estan 
detectant situacions de sobreocupació i, possible deteriorament dels habitatges 
i de la convivència veïnal.  D’altra banda, la limitada oferta de lloguer no facilita 
tampoc que els fills dels que viuen a la zona s’hi quedin. 
 
Actuacions tendents a un arbitratge,  des del impuls municipal i amb la 
col·laboració amb d’altres actors, entre l’oferta i la demanda per a una 
ordenació i regulació d’aquesta limitada oferta podria afavorir una millora de 
l’accés a l’habitatge en aquesta àrea. 
 
 
espai públic 
 
Com elements rellevants per a la dinamització comunitària en aquest tema, 
trobem la plaça de la Constitució i les zones enjardinades de la part de Banús. 
 
Pel que fa la plaça de la Constitució, amb la actual remodelació, presenta una 
gran potencialitat com espai de centralitat i de vertebració de les dues zones de 
l’àrea d’estudi: Banús i Bonasort. Actuacions tendents a promoure aquest espai 
com instrument generador d’identitat i de participació que faciliti dinàmiques 
més integradores que ajudarien a impulsar la dinàmica social existent. 
 
Les zones ajardinades entre blocs de la zona de Banús també podrien ser una 
oportunitat d’incorporació del veïnatge en el seu disseny o redefinició per a la 
seva millora i aprofitament comunitari. Un inici va ser la ordenació de la zona 
propera al Ceip Serraparera, amb certa col·laboració dels veïns/es. Aprofundir 
en aquesta línea pot afavorir la dignificació de l’espai, però també la vinculació i 
el coneixement mutu de les persones que hi viuen, amb la positiva incidència 
en la convivència en aquesta zona.  
 
 
mobilitat i transport 
 
Destaquem en el tema la mobilitat a través del transport públic i la qüestió dels 
aparcaments. 
 
La ubicació de l’àrea d’estudi, relativament propera a la zona històrica de la 
ciutat (Dalt Cerdanyola), facilita els desplaçaments a peu al centre, 
preferentment des de la part de Bonasort.  
 
El transport públic en l’àrea d’estudi es complementa amb dues línies 
d’autobusos, un d’ells interurbà amb connexió amb l’estació de ferrocarril (Baix 
Cerdanyola). Els dèficits que es detecten, especialment a la zona nord de 
Banús, és la insuficiència de transport públic i de freqüència de pas, així com la 
manca d’accessibilitat dels autobusos per a determinats col·lectius (gent gran, 
persones amb discapacitats o amb especials dificultats...).  
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Caldria explorar si es pot millorar la interconnexió d’aquesta àrea amb d’altres 
zones de la ciutat: en més oferta i més freqüència. D’altra banda, des del Pla 
d’Accessibilitat ja es fan valoracions entorn d’afavorir l’accés al transport públic. 
 
La qüestió dels aparcaments té més incidència a la zona de Bonasort, amb 
més dificultats per la seva configuració urbanística més compacta i que, a més 
a més, és la zona més comercial i amb més trànsit de vehicles. Amb el nou 
aparcament subterrani de la remodelada plaça de la Constitució es veurà si 
s’alleugera aquesta situació. Una altre qüestió en debat és la demanda que fa 
l’Associació de Comerciants de transformar part de la zona comercial de Banús 
en “zona blava”, demanda a la que els veïns/es s’oposen. 
 
Per plantejar actuacions, caldria explorar com la nova reordenació facilita el 
trànsit per la zona afectada. 
 
 
activitat comercial 
 
L’eix d’activitat comercial a l’àrea d’estudi es centra a la zona Bonasort 
principalment, excepte el espai del Mercat Serraparera amb el “mercadillo” 
ambulat setmanal. 
 
Des de fa dos anys existeix a la zona comercial una associació de comerciants 
que tracta de dinamitzar el comerç d’aquesta zona de l’àrea, que en els últims 
anys ha viscut diferents transformacions: per les obres de remodelació de la 
plaça i per la gradual incorporació de nous locals gestionats per persones 
estrangeres (locutoris, petites botigues d’alimentació...). 
 
Caldria explorar com la incorporació del nous comerciants, en substitució 
d’antics locals, està incidint en les dinàmiques dels comerciants tradicionals i 
com es poden fer actuacions per un associacionisme més integrador. 
  
 
Participació i dinamització social 
 
Davant la limitada dinàmica participativa i associativa en l’àrea d’estudi, caldrà 
un treball de dinamització i suport per a la dinamització de l’associacionisme, 
especialment entre col·lectius dels quals no hi ha representació social al 
territori.  
 
Es detecta la necessitat de treballar per enfortir la cohesió, el sentit de 
pertinença i/o identitat amb el territori, davant de la diversitat de tipologia de 
població (tant entre les residents espanyols com estrangers), des d’una 
perspectiva comunitària i compartida. En aquest sentit, seria interessant 
incorporar el treball dels diferents serveis de manera transversal (educació, 
promoció social, salut, ocupació, drets civils, participació...). 
 



 57

Caldria, doncs, promoure línees d’actuació que ajudin a facilitar una visió més 
global del territori per portar a terme iniciatives més integrals i integradores dels 
diferents col·lectius. 
 
Cal considerar la potencialitat de la Plaça de la Constitució com espai i eix 
vertebrador davant de les dinàmiques socials existents. 



 58

 
Annexos 
 
 
 

bibliografia   
 
 
fonts d’informació 
 

 AUDITORIA MEDIAMBIENTAL  MUNICIPAL– per l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès (1999) 

 PLA d’ACCESSIBILITAT (2007). Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
 MAPA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS – Autors 

SEAE per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (2007). 
 PLA D’EQUIPAMENTS DE CERDANYOLA. Autors: JBE Arquitectes 

Associats, S.L. per  l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (2006). 
 PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL BARRI DE 

FONTETES – per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. (2006) 
 MIGRACIÓ I CIUTADANIA – Xarxa de Ciutat per a la immigració. 

Observatori Local per la immigració. CPS Drets Civils. Ajuntament de 
Cerdanyola (2005) 

 DIAGNÒSTIC SOCIAL PER AL PROJECTE DE CERDANYOLA DEL 
VALLÈS. Autor: Borakasi per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
(Maig 2003) 

 
 
bibliografia 
 

 Sánchez, Miquel (2005). Història de Cerdanyola. Dels origens al segle 
vint. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

 Sánchez, Miquel (1980). Geografia de Cerdanyola i rodalia. Miquel 
Sánchez: Sabadell 

 
 
documentació aportada pels serveis entrevistats: 

 
 SERVEI MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL (Serveis Socials): 

Fulletons, dades Memòria interna 2006  
 SERVEI MUNICIPAL DE SALUT: Memòries 2004 i 2005. Informació 

sobre Camp. Mpal. “Cerdanyola Educa”, Pla Mpal. de  Prevenció de 
Dependències i Comportaments de Risc  (des de 2004), Camp. Mpal. de 
Prevenció de la SIDA,  Programes de “Salut Escolar”, Programa “Salut i 
Escola” 

 SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ: Fulletons, dades Memòria interna 
2006, Doc. Can Serraparera de Serveis a Empreses 2006. 



 59

 SERVEI MUNICIPAL d’EDUCACIÓ: Pla Educatiu d’Entorn (maig 2006), 
Guia de Serveis Cerdanyola Acull, Dades de l’Estudi de la Salut de la 
Petita Infància (de 0 a 6 anys). 

 PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Cerdanyola – Acull (Col. Quaderns de 
Ciutat, 2006), XIX Jorn. de Participació de mares i pares a l’escola (Col. 
Quaderns de Ciutat, 2006), Guia d’Entitats Esportives (Col. Quaderns de 
Ciutat, 2004-05), Col·lecció “Cerdanyola té...”: Plural,  Història, Camí 
Verd....  

 REGIDORIA DE LA DONA – Àrea Mpal. de Drets Civils: Quaderns de 
Ciutat-2006 “Nosaltres les dones”. Pla Municipal de les Polítiques de 
Dones 2005 – 2011. 

 REGIDORIA DE LA JOVENTUT – Àrea Mpal. de Drets Civils: Memòria 
Casal Joves Altimira 2004,  Indicadors Servei Joventut 2004, Pla 
Municipal de la Joventut 2006 – 2007.  Memòria 2006, Programa 
Actuacions Servei de Joventut 2007. 

 CERDANYOLA IMMIGRACIÓ – Àrea Mpal. de Drets Civils: 
Documentació varia. Informe sobre la Immigració  a Cerdanyola del 
Vallès– 2005. Observatori de la immigració. Pla Integral de Ciutadania - 
2007 

 GENT GRAN: GENT GRAN: Conclusions del Congrés de la Gent 
Gran’(2006). Planificació 2007 Gent Gran activa. 

 Àrea de PARTICIPACIÓ: documents, fulletons, publicacions,  
 
 
dades estadístiques 
 

 Actualització de dades del Padró Municipal, juny 2006 
 Dades proporcionats per l’Àrea de Participació, de l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès. 
 Dades evolutives dels Padrons Municipals d’habitants de 1996, 1998, 

2000, 2002, 2004 i 2006 
 
 

pàgines web: 
 

 Web d’IDESCAT 
 Web de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

 
 


