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0. Introducció. 

Aquest informe pretén abordar des de diferents dimensions el concepte de cohesió social
a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.  No existeix una única concepció acceptada del que
és cohesió social, si bé la documentació emprada per la Generalitat de Catalunya l’apropa
a  la  idea  d’inclusió  social,  definint-la  com  a  una  situació  en  la  que  «cadascun  dels
individus que la componen accepta o comparteix voluntàriament tot un conjunt de valors,
regles o normes legals o no legals, així com institucions, que, segons ells, els permeten
desenvolupar plenament els seus plans de vida en interacció i igualtat d’oportunitats amb
la resta d’individus d’aquesta societat».1

Per tal d’abordar en la pràctica aquesta idea, hem recollit una sèrie d’indicadors englobats
en  diferents  àmbits  que  intenten  posar  en  context  l’estat  de  la  ciutat  de  manera
comparativa, ja sigui amb el Vallès Occidental, comarca a la que pertany, amb la província
de Barcelona, Catalunya o simplement amb els municipis de pes demogràfic similar, com
Mollet  del  Vallès.  Aquests  àmbits  aborden  indicadors  vinculats  als  col·lectius  més
vulnerables i altres debilitats estructurals potencials de la ciutat, tot cercant un prisma més
ampli gràcies a les comparacions. 

Aquest informe és una actualització de l’informe del mateix nom escrit per David Romero.
Aquesta actualització ha estat confeccionada per Núria Martínez Agustín, tècnica de la
Secció  de  Planificació  Estratègica,  sota  la  supervisió  de  Diego  Rodríguez,  cap  de  la
Secció de Planificació.  Aquest treball ha consistit en una exploració, recollida i selecció
d’indicadors de totes les fonts que hem considerat rellevants a l’hora de quantificar el
concepte «cohesió social»: Idescat, Àrea Metropolitana de Barcelona (SIMBA), l’anàlisi
urbanístic de barris vulnerables fet per l’INE, el programa per al desenvolupament dels
plans  socials  d’inclusió  de  la  Generalitat,  la  xarxa  del  Perfil  de  Ciutat,  el  Programa
Hermes, el Síndic de Greuges i el Cercle de Comparació Intermunicipal DIBA, etc. D’altra
banda, alguns indicadors han estat generats mitjançant l’explotació del Padró Municipal
2017,  amb  les  nostres  pròpies  eines.  Cadascun  dels  indicadors  s’han  escollit  amb
l’objectiu d’aconseguir una comparativa que permeti posar en context Cerdanyola amb
d’altres territoris, en funció de la viabilitat que tenim per comparar cada indicador que varia
segons els fonts accessibles. 

L’últim capítol l’hem dedicat a una sèrie de conclusions sintètiques sobre l’estat general de
la ciutat pel que respecta a la dimensió que ens interessa en aquest informe. 

1. Antonio Manresa (Universitat  de Barcelona).  Cohesió social  a Catalunya en el  marc de la Unió
Europea. Pàg. 134. Enllaç:
 http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/ne_100_manresa.pdf
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1. Àmbit demogràfic i relacional.

Aquest àmbit aborda indicadors vinculats fonamentalment a l’estat relatiu dels col·lectius
suposadament més febles, dependents o en risc d’exclusió: la gent gran (+65 anys), els
infants (de 0 a 15 anys)  i  la  població  immigrada.  Com podem veure si  analitzem els
indicadors  comparatius,  Cerdanyola  es  situa  dins  els  estàndards  de  les  unitats
comparatives. De fet, en general es troba lleugerament per sota de la mitjana de vellesa
d’aquestes  entitats  supramunicipals  exceptuant  l’índex  de  dependència  senil  (que
relaciona la població més gran de 64 anys amb el col·lectiu de gent adulta), movent-se
doncs, en paràmetres que no són comparativament alarmants. 

1.1. Índex d’envelliment.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

1.2. Índex de sobreenvelliment.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

1.3. Població de 65 anys o més que viu sola.

Font:  Elaboració  pròpia  amb  les  dades  del  Programa  Hermes  (Diputació  de  
Barcelona)
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1.4. Població estrangera.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

1.5. Índex de dependència juvenil.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

1.6. Índex de dependència senil.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

1.7. Índex de dependència global.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)
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1.8. Taxa de moralitat.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

1.9. Percentatge de gent procedent de països PIB baix sobre el total d’estrangers2.

Font:  Elaboració pròpia amb les dades del Padró Municipal d’Habitants 2017. 

2.  Nota:  aquest  indicador  està  extret  de  l’Annex  Metodològic  de  l’Estudi  «Sistema  d’indicadors
metropolità  de  cohesió  social  (SIMCOS),  confeccionat  per  l’IERMB,  i  fa  referència  a  l’informe
«Migration and Remittances Factbook 2016» publicat pel Banc Mundial, pàg. 35.
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2. Àmbit laboral.

Els indicadors vinculats a l’àmbit laboral donen compte de les variables vinculades a l’atur,
la contractació laboral i les diferents tipologies relacionades. La vinculació amb el mercat
de treball és quelcom fonamental dins una societat per aconseguir que aquesta estigui
cohesionada, en tant que resulta un pilar clau no només per a la subsistència econòmica
sinó com a eix vertebrador de la vida quotidiana, esdevenint un factor de socialització. 
Si analitzem els 12 indicadors de l’àmbit podem veure que a grans trets Cerdanyola es
troba lleugerament per sota dels paràmetres mitjans de la província de Barcelona, la qual
consta ens pot portat a una reflexió: a nivell d’indicadors estem millor que la majoria dels
territoris amb els quals ens comparem. 
Ara bé, que la ciutat es situï a l’eix de la meitat de poblacions en millor condicions laborals
no significa necessàriament que aquestes condicions siguin bones. Cal lluitar contra la
normalització de paràmetres tan alarmants com el  que representa tenir  un  42% de la
població en atur sense cap tipus de protecció social (subsidi) o una temporalitat de quasi
87% als contractes nous, especialment si tenim en compte el paper del treball fix a l’hora
de plantejar un pla de vida a llarg termini. 
Tampoc cal oblidar la sedimentació de col·lectius com els aturats de més de 45 anys, que
representen la meitat de l’atur i són difícils de reingressar donada la seva idiosincràsia. És
en aquests punts on es troba bona part del focus de la vulnerabilitat social i on es perfila
l’exclusió. 
S’hauria de posar èmfasi en el rol dels ajuntaments dins aquesta lluita per la inclusió, per
exemple: promoure la contractació de persones en situació d’atur, reforçar el paper dels
ens  locals  per  contribuir  al  desenvolupament  econòmic,  al  foment  de  l’ocupació  i  al
benestar de la ciutadania, complementar l’execució de les activitats d’interès general, ... Si
bé es sobreentén perfectament que el marge d’intervenció de les institucions locals es
limitat,  l’aprofitament  dels  recursos  disponibles  pot  jugar  un  paper  clau  en  la  línia
esmentada.
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2.1. Població a l’atur.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

2.2. Atur juvenil sobre el total.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

2.3. Aturats de més de 45 anys.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

2.4. Aturats sense estudis.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)
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2.5. Aturats amb estudis primaris incomplerts.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

2.6. Aturats amb estudis primaris.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

2.7. Aturats de llarga durada.

Font: Elaboració pròpia amb les dades de Idescat i Programa Hermes (Diputació 
de Barcelona)

2.8. Contractes temporals.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del Programa Hermes (Diputació de 
Barcelona)
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2.9. Contractes indefinits.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del Programa Hermes (Diputació de 
Barcelona)

2.10. Contractes màxim 3 mesos.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del Programa Hermes (Diputació de 
Barcelona)

2.11. Prestacions assistencials (subsidis).

Font: Elaboració pròpia amb les dades del Programa Hermes (Diputació de 
Barcelona)

2.12. Prestacions contributives.

Font: Elaboració pròpia amb les dades del Programa Hermes (Diputació de 
Barcelona)
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3. Àmbit formatiu.

Els indicadors d’aquest àmbit tracten d’emmarcar els eixos de vulnerabilitat vinculats a
l’educació de les persones. Podem veure com un major coneixement,  normalment,  va
vinculat  a  una  major  integració  dins  la  vida  social  i  laboral  a  la  ciutat,  tot  i  que,
evidentment, no són les úniques variables rellevants ni  tot  queda en mans d’aquestes
persones per molt formades que estiguin. 
Si analitzem les variables comparades, trobem que generalment la ciutat es troba en uns
bons paràmetres respecte la mitjana de les entitats supramunicipals, tant pel que fa als
inicis de l’etapa estudiantil (índex d’escolarització infantil) com pel que fa a la finalització
de la formació obligatòria (taxa d’idoneïtat, la qual mesura quants alumnes acaben l’ESO
quan cronològicament els hi pertoca). 
Si bé no podem passar per alt una altra cara relacionada amb els indicadors seleccionats,
com ara l’evident biaix pel que fa a l’estrangeria de l’alumnat quan comparem l’escola
privada  i  la  pública,  probablement  provat  per  una  qüestió  de  recursos  econòmics
d’aquests, i el possible impacte que això pot provocar sobre algunes zones o escoles,
segregació escolar3 i la creació de guetos. Tampoc es pot ignorar, tot i el seu petit pes
estadístic,  el  tracte  especialitzat  que poden necessitar  aquells  que no aconsegueixen
graduar-se a l’ESO i han de ser encarrilats per altres vies d’inserció professional. 

3.1. Població sense estudis.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Municipal d’Habitants 2017.

3 «La segregació escolar a Catalunya (I): La gestió del procés d’admissió d’alumnat» Juliol 2016. Pàg. 
15 i 21. Enllaç: 
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/4155/Informe%20segregacio
%20escolar_I_gestioprocesadmissio_defok.pdf
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3.2. Taxa de no graduats a l’ESO.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Perfil de Ciutat i del Departament 
d’Ensenyament.

3.3. Taxa d’idoneïtat4.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SIMBA (Diputació de Barcelona)

3.4. Índex d’escolarització infantil.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Perfil de Ciutat i del Departament 
d’Ensenyament. 

3.5. Alumnes estrangers a educació infantil.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament. 

4. Taxa d’idoneïtat als 15 anys (percentatge d’alumnes de 15 anys a 4t d’ESO)

Indicadors de Cohesió Social a Cerdanyola del Vallès. Oficina de Planificació Estratègica.     12
Febrer 2019.  



3.6. Alumnes estrangers a l’ESO.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament. 

3.7. Percentatge d’alumnes estrangers a educació infantil.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament.
 
3.8. Percentatge d’alumnes estrangers a l’ESO.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament.

3.9. Alumnat repetidors d’ESO vulnerable d’exclusió (17-18 anys).

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament.
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3.10. Població de 24 a 64 anys sense Educació Secundària5.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Municipal d’Habitants 2017.

3.11. Població de 24 a 64 anys sense educació secundària post-obligatòria.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SIMBA (Diputació de Barcelona).

3.12. Centres escolars amb sobredemanda6.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Síndic de Greuges.
. 
3.13. Centres amb demanda i sobredemanda (valor absolut)7.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Síndic de Greuges.

5. Dades de 2017.
6. «La segregació escolar a Catalunya (II): Condicions d’escolarització» Novembre 2016. Pàg 31. 
Enllaç: http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4227/Informe%20segregacio
%20escolar_II_condicions_escolaritzacio_def.pdf
7.  ídem punt 6. Informe Síndic de Greuges 2016
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3.14. Variància en el nombre de sol·licituds a P3 dels centres,  explicada per les
diferències entre centres en el percentatge d’alumnat estranger (en%).8

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Síndic de Greuges.

8.  Mostra amb un % la  diferència entre les sol·licituds a una escola o una altra.  S’explica per  el
percentatge  d’alumnat  estranger.  Enllaç:   http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4228/Informe
%20segregacio%20escolar_II_condicions_escolaritzacio_ok.pdf – Pàgines 17 i 23. 
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4. Àmbit sociosanitari.

L’àmbit  sociosanitari  analitza  tota  una  sèrie  d’indicadors  vinculats  als  serveis  socials,
sociosanitaris i altres paràmetres relacionats amb l’accés al benestar social per part de la
població. Tenint en compte que els col·lectius més vinculats a l’ús dels serveis són els
col·lectius vulnerables i/o dependents- entre d’altres la gent gran-, la bona salut d’aquests
indicadors és fonamental.

La perspectiva pel que fa a aquestes variables no és uniforme i nostra diferents fronts,
amb indicadors positius i negatius. D’una banda els indicadors genèrics (orientats a la
totalitat de la població) mostren alguns valors significatius en un sentit negatiu, com ara la
ràtio d’usuaris del SBAS per professional treballant, molt elevada, o els beneficiaris de la
RMI que estan clarament per sota de la mitjana dels ajuntaments del Perfil de Ciutat 9,
dades que connecten directament amb un altre indicador,  el  percentatge de persones
aturades sense cap prestació, que es pot observar en el capítol dedicat a l’àmbit laboral.
En la mateixa línia, si s’analitza la despesa en Serveis Socials d’Atenció Primària (SSB i/o
SBAS), així com la relació proporcional entre els treballadors i educadors socials per al
conjunt de la població, són clarament valors negatius comparativament parlant. 

En contraposició, els indicadors vinculats a l’atenció a col·lectius específics, com són els
usuaris  de  PIA  i  en  especial  la  gent  gran  (+65  i  +85),  donen  generalment  valors
comparativament  positius  o  equilibrats,  al  igual  que  destaquen  l’amplia  exempció  de
copagament  als  serveis  d’atenció  domiciliària,  així  com les  ràtios  d’usuarus d’aquests
serveis. 

En canvi són negatius els valors relacionats amb les places en Centres Oberts per als
joves que ho necessiten. 

A l’hora d’interpretar les dades sobre els indicadors s’ha de tenir en compte que els valors
per  sobre  de  les  mitjanes  d’altres  territoris  en  alguns  casos  poden  tenir  una  lectura
positiva, però en d’altres només ens diuen que hi ha una resposta correcta dels serveis
municipals a les demandes de la ciutadania, sense entrar en si aquesta és l’opció més
adient per fer front a les necessitats reals de cohesió social de Cerdanyola. 

En qualsevol cas en perspectiva global, cal indicar que els indicadors dels serveis socials
a Cerdanyola no presenten resultats positius. 

9. Perfil de Ciutat, enllaç a la seva pàgina web: http://www.perfilciutat.net/
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4.1. Índex de places en centres de dia.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Perfil de Ciutat i d’Idescat. 

4.2. Centres de dia.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Perfil de Ciutat i del Programa Hermes
(Diputació de Barcelona). 

4.3. Usuaris SBAS per cada 1000 habitants.

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Perfil de Ciutat i del Departament de
Treball, Afers Socials i Família. 

4.4. Usuaris SBAS per professional.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i
Família. 
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4.5. Beneficiaris del RMI per 1000 habitants.

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Perfil de Ciutat i del Programa Hermes
(Diputació de Barcelona). 

4.6. Persones amb PIA per cada 1000 habitants.

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Perfil de Ciutat i del Programa Hermes
(Diputació de Barcelona). 

4.7. Policies per cada 1000 habitants.

Font:  Elaboració  pròpia  a  partir  de  les  dades  del  Programa  Hermes  (Diputació  de
Barcelona)

4.8. Despesa en SSB per habitant.10

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Cercle de Comparació Intermunicipal
(Diputació de Barcelona). 

10. Dades de 2015.
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4.9. Habitants per educador social en actiu.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i
Família. 

4.10. Habitants per treballador social.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i
Família. 

4.11. Despesa corrent SBAS per habitant (en €).11

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Cercle de Comparació Intermunicipal
(Diputació de Barcelona). 

4.12. Despesa SBAS per usuari (en €).12

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Cercle de Comparació Intermunicipal
(Diputació de Barcelona). 

11. Dades de 2015.
12. Dades de 2015. 
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4.13. Pes SBAS dins del pressupost de SSB (%)13.

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Cercle de Comparació Intermunicipal
(Diputació de Barcelona). 

4.14. Usuaris SSAD de 65 anys o més sobre el total d’habitants de 65 anys o més.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i
Família. 

4.15. Usuaris SSAD de 85 anys o més sobre el total d’habitants de 85 anys o més.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i
Família. 

4.16. Usuaris d’ajuda domiciliària per cada 1000 habitants.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i
Família. 

13. Dades de 2015. 
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4.17. Places de Centre Obert per cada 1000 habitants menors d’edat14.

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Cercle de Comparació Intermunicipal
(Diputació de Barcelona).

4.18. Usuaris SSAD exemptes de copagament.15

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Cercle de Comparació Intermunicipal
(Diputació de Barcelona).

4.19. Pes del SSAD dins del pressupost de SSB (%).16 

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Cercle de Comparació Intermunicipal
(Diputació de Barcelona).

14. Dades 2015.
15. Dades 2015. 
16. Dades 2015.
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5. Àmbit econòmic. 

Els indicadors d’aquesta temàtica, estan vinculats a la cohesió social, tracten de posar el
focus en les capacitats de la població per a exercir d’actors econòmics dins l’entramat
social. 

Per tant, en aquesta línia és adient enfocar el poder adquisitiu de la gent, que en última
instància és el  que els permet desenvolupar aquest rol,  posant especial  atenció a les
persones dependents de rendes d’inserció. 

Podem observar que en general el poder adquisitiu mitjà de Cerdanyola és similar al nivell
adquisitiu de la resta de la comarca, però és un 11% inferior al de la resta de la província
de Barcelona, el mateix passa amb les despeses i els ingressos dels habitants. Si bé les
prestacions  i  subsidis  diversos  es  mouen  dins  els  paràmetres  mitjans  del  territoris
comparats. 

La reflexió més enllà dels aspectes comparatius on no hi ha grans diferencies respecte a
les mitjanes de la resta de territoris, potser hauria d’enfocar-se en allò que els números no
ens diuen directament.

A tall  d’exemple: que la mitjana de les despeses globals per habitant sigui superior al
ingressos per aquest mateix concepte, no només el 50% de les prestacions per a l’atur
siguin no assistencials i l’altre 50% han de ser subsidiàries, la qual cosa implica que un alt
percentatge  de  la  població  aturada,  en  edat  de  treballar,  sogui  dependent  a  nivell
econòmic i a les que el mercat de treball no pot absorbir,  esdevé un col·lectiu de risc
social. 

5.1. Renda bruta familiar disponible per habitant (RBFD).

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat i del Programa Hermes (Diputació
de Barcelona). 
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5.2. Ingressos per habitant.

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes (Diputació de Barcelona)

5.3. Despeses per habitant.

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes (Diputació de Barcelona)

5.4. Prestacions contributives.

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes (Diputació de Barcelona)

5.5. Prestacions assistencials (subsidi).

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes (Diputació de Barcelona)
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5.6. Prestacions Renda Activa d’Inserció (Seguretat Social).

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes (Diputació de Barcelona)

5.7. Prestacions Programa d’Activació per a l’Ocupació.

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes (Diputació de Barcelona)
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6. Àmbit espacial-territorial.

L’àmbit espacial-territorial engloba una bateria d’indicadors orientats a l’anàlisi dels espais
de residència de la població, tot cercant els eixos més vulnerables, com ara els habitatges
més petits  o amb poca superfície  habitable útil.  Tal  com vam poder  veure en l’estudi
anterior, l’elevat pes estadístic d’aquests habitatges ens parla indirectament del baix poder
adquisitiu  dels  seus residents,  variable  propera  a  la  vulnerabilitat,  especialment  en  el
context en que ens trobem. 

En termes generals  Cerdanyola es  mou per  sota  de les  mitjanes de les  agrupacions
supramunicipals, tot  i  ser valors positius (menys habitatges petits en proporció,  menys
habitatges monoparentals,  etc.),  hauríem de plantejar-nos per què una ciutat  amb una
gran  potencialitat  per  a  la  població  estacionària,  com és  la  Universitat  Autònoma  de
Barcelona, té una proporció d’habitatges de lloguer inferior a la mitjana de la regió, tal com
varem veure en l’estudi anterior, això es dona a causa del preu de l’habitatge. 

6.1. Habitatges de menys de 60m2.

Font:  Elaboració  pròpia  a  partir  de  les  dades  del  Cens  2011  del  Programa  Hermes
(Diputació de Barcelona)

6.2. Percentatge de persones que viuen soles.

Font:  Elaboració  pròpia  a  partir  de  les  dades  del  Cens  2011  del  Programa  Hermes
(Diputació de Barcelona)

6.3. Habitatges monoparentals amb fills.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat sobre el Cens de 2011
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6.4. Habitatges de lloguer.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat sobre el Cens de 2011

6.5. Preu mitjà dels habitatges de lloguer17.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat.

6.6. Preu mitjà dels habitatges d’obra nova18.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat.

6.7. Preu mitjà dels habitatges de segona mà19.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat.

17. Dades 2017. 
18. Dades 2017. 
19. Dades 2017. 
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6.8. Execucions hipotecàries per cada 1000 habitants.20

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

6.9. Delictes de violència de gènere per cada 1000 habitants.21

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

20. Dades de 2015
21. Dades de 2016
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7. Conclusions. 

A grans trets, podem dir que Cerdanyola es mou en paràmetres de cohesió social més
positius que la mitjana de les unitats comparatives. 
Ara bé,  un anàlisi  molt  general  de la  panoràmica de tota la  ciutat,  probablement ens
allunyi d’apreciar les diferències i matisos interns de les diferents zones i barris. 
Per exemple, a simple vista podem veure que la ràtio d’estrangeria és clarament inferior a
la  de l’Àrea metropolitana (12,67% contra 20,77%) i  també ens trobem per  sota  dels
nivells de Catalunya (13,78%), però hem de tenir en compte que aquest perfil de població
tendeix a focalitzar-se més en determinats barris i escoles, situació que pot donar com a
resultat dues (o més) realitats dins del municipi. 
Plantejar-nos  un  anàlisi  inframunicipal  pot  ser  un  factor  clau  per  abordar  les
problemàtiques vinculades a la inclusió social, ja que una mirada global ens aporta uns
valors generalment positius que conviden a pensar que no passa res o que estem millor
que la resta de forma homogènia. 
En aquesta línia, podem fer-nos preguntes com ara ara com és possible que tenint el biaix
socioeconòmic que provoca l’EMD Bellaterra, la ciutat tingui uns ingressos per habitant
similar  al  de  la  resta  de  la  comarca,  però  encara  sigui  molt  inferior  als  de  l’Àrea
metropolitana.  Indicadors  així  ens  conviden  a  reflexionar  al  voltant  de  les  diferències
estructurals entre els diferents barris. 
D’altra  banda,  tenim la  qüestió  del  lloguer,  sent  paradoxal  que una ciutat  que té  una
institució com la UAB al seu territori, no tingui un elevat flux d’aquest tipus d’habitatges,
donada la població estacionària potencial que tenim. Probablement l’explicació es trobi en
el preu dels lloguers si el comparem amb les poblacions properes. 
Si saltem a una altra temàtica trobem, per exemple, que la segregació escolar analitzada
pel Síndic de Greuges és molt elevada, fent que l’elecció del centre escolar al parvulari,
que ve explicada per la immigració, és 3 vegades més elevada que la mitjana de la resta
de les grans ciutats. 
En definitiva, s’ha d’anar més enllà dels indicadors agregats municipals per separat, per
poder  tractar  els  eixos  problemàtics o els  punts  dèbils  a  solucionar,  ja  que si  només
realitzem un anàlisi superficial, aquest en deixarà amb la sensació de que la ciutat està
positivament per sobre de la mitjana general, i no sempre és així. 
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