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Capítol

Presentació

1

Presentació

El Camp de Tarragona
es configura com la segona àrea metropolitana de Catalunya
La potencialitat econòmica de la demarcació
ha anat en paral·lel a
un elevat creixement
demogràfic

La demarcació de Tarragona, i en especial la ciutat de
Tarragona, com a centre urbà més destacat, ha experimentat
canvis i transformacions socials i econòmiques de gran
importància les darreres dècades. Avui dia es parla del
Camp de Tarragona com la segona àrea metropolitana de
Catalunya per a referir-se a aquesta zona geogràfica d’un
intens creixement econòmic i que funciona com a motor
de desenvolupament de tot el Principat.
La potencialitat econòmica de la demarcació ha anat en
paral·lel a un elevat creixement demogràfic, amb una
combinació d’increment de la taxa de fecunditat de la
seva població, i del fenomen de la immigració interna
1
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Objectiu
realitzar la radiografia
de la realitat social de
la siutat de Tarragona
Vocació
servir als gestors i a
les institucions com
a instrument per a
una millor gestió de
les necessitats de la
ciutadania

(la pròpia de Catalunya) com de la immigració externa
(els procedents de la resta d’Espanya i de l’estranger). La
ciutat de Tarragona juga un paper central en els processos
de desenvolupament econòmic i social de la demarcació.
Aquest creixement dibuixa una fesomia del territori
que moltes vegades s’escapa als indicadors agregats
macroeconòmics i macrosocials.
En aquest context de creixement i canvi social, l’Enquesta
de Condicions de Vida de la Població de Tarragona (d’aquí
endavant, ECVPT) té com a objectiu general realitzar la
radiografia de la realitat social de la ciutat de Tarragona.

La proposta inicial per a portar a terme aquesta enquesta
parteix de l’interès de Càritas Interparroquial de Tarragona
en conèixer quines han estat les transformacions sofertes
per la ciutat els últims anys. La demanda per a la
realització de l’estudi es va fer al Grup de Recerca Anàlisi
Social i Organitzativa de la Universitat Rovira i Virgili. La
Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona han
Instrument de mesura
participat també patrocinant l’enquesta i fent seu l’objectiu
de la realitat social amb
de conèixer amb més profunditat alguns aspectes de la
permanència en el
societat tarragonina.
temps
L’ECVPT pretén ser un instrument de recollida d’informació
que faci un seguiment de la societat tarragonina. Per tant,
fora bo que aquesta enquesta es convertís en un panel que
informés amb una determinada periodicitat dels canvis que
experimenta la ciutat.
Realitzar un seguiment de fenòmens com ara els canvis
en l’estructura i la composició de les llars, la distribució
de la pobresa, l’aparició de noves formes de desigualtats
socials, l’ocupació espacial del territori pels diversos tipus
de famílies, la situació de la població respecte de la salut,
la participació social i política, entre d’altres, interessa
doblement a les entitats i institucions del territori: per un
costat perquè els permet conèixer millor les característiques
de la població i les seves necessitats, per un altre costat
perquè els permet dissenyar més eficaçment la resposta
a dites necessitats i preveure també el futur més proper.
L’ECVPT té vocació de servir als gestors i a les institucions
com a instrument per a una millor gestió de les necessitats
2
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D’aquí la necessitat de comptar amb un instrument
de mesura de la realitat social que tingui vocació de
permanència en el temps per poder realitzar comparacions
longitudinals. De manera resumida, l’ECVPT ha perseguit:
•
•

•

•
•
•

•

•

•

Descriure la realitat sociològica de la població de
Tarragona.
Realitzar un mapa de la distribució de l’estructura social
a la ciutat de Tarragona tenint en compte els factors
socioeconòmics que l’estructuren.
Conèixer el repartiment de la riquesa i dels recursos
socials1 de la població de la ciutat de Tarragona i la seva
distribució geodemogràfica.
Conèixer la presència de la pobresa a partir de la seva
quantificació.
Quantificar el diferents llindars de risc de pobresa presents
en la població de Tarragona.
Identificar els factors més rellevants que estan darrera
de les desigualtats d’oportunitats d’accés als recursos
per a la població de la ciutat de Tarragona.
Identificar les necessitats en quant a prestacions socials
i ús dels serveis socials per part de la població de
Tarragona, i en especial per part dels col·lectius socials
més desfavorits.
Valorar la percepció subjectiva de la pròpia situació
que té la població de Tarragona (a través d’indicadors
d’autoposicionament i d’autopercepció sobre diverses
qüestions relacionades amb l’accés als recursos i la
posició en l’estructura social).
Dotar a les institucions i entitats d’informació sobre
l’estructura social de la ciutat per tal de poder preveure
les necessitats de la població i dissenyar plans de futur.

El número total de llars entrevistades en l’ECVPT ha estat
de 965, d’un total de 41.116 llars de la ciutat. Finalment
S’ha d’entendre aquí per Recursos Socials tots aquells instruments que té una persona al seu
abast per tal de configurar la seva trajectòria vital. Així, la posició social no ve definida exclusivament pels recursos econòmics, que, tot i ser de gran importància, no són els únics que hi participen en la descripció social dels individus, sinó que cal tenir en compte, també, els recursos
simbòlics, culturals, polítics, etc., i la seva combinació.
1

3

L’ECVPT ha entrevistat
un total de 965 llars
i gaudeix d’un marge
d’error per a dades
globals de 3,2

+
_
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s’han desestimat 34 llars perquè la informació obtinguda
no va estar prou satisfactòria, en el sentit d’assegurar la
validesa i confiabilitat de les respostes. Per tant, la mostra
amb la que s’ha treballat ha estat de 931 llars. El marge
d’error per a dades globals és del ± 3,2, i per a un nivell
de confiança del 95%. El marge d’error per a las distintes
zones i o barris de la ciutat oscil·la entre un 5,4% i un
3%.
Per a la zonificació del lloc de residència es va tenir en
compte la divisió de Districte, en primer lloc, i després la
secció censal. Posteriorment, i per a l’anàlisi de les dades
obtingudes, es van recodificar aquestes dues variables
en una nova variable que és la distribució espacial per
barris.
Per al disseny de la mostra es va tenint en compte la
distribució del nivell d’estudis entre les persones que al
Padró municipal continu figuren com a “persona principal
de la llar”, la categoria professional i el lloc de residència
de la llar. La variable nivell d’estudis es va recodificar en
una variable dicotòmica: “té estudis universitaris”, “no té
estudis universitaris”. La variable categoria professional
presentava un elevat nombre de categories, però per
al disseny mostral només s’han tingut en compte dues:
“classe professional” i “classe treballadora”.
La mostra ha estat dissenyada seguint el criteri
de proporcionalitat tenint en compte les variables
d’estratificació: nivell d’estudis (superiors o no superiors)
i categoria professional (classe professional o classe
treballadora), totes dues fent referència a la persona que
apareix en el Padró municipal continu com a persona principal
de la llar. S’ha optat per un procés reiteratiu d’afixació
òptima intra (dins de cada categoria de cadascuna de les
variables) i inter (entre les categories de les variables).
Finalment el nombre d’entrevistes a realitzar en cada secció
ve determinat per la mitjana de cadascun dels valors que,
per a cada secció, ens retorna l’afixació òptima emprada.
Així doncs, la distribució de les entrevistes per districtes en
la ciutat de Tarragona ha estat la següent:

4
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Taula 1. Distribució de les entrevistes segons el Districte
Districte
Districte
Districte
Districte
Districte
Districte
Districte
Districte
Districte
Total

N
9
11
43
116
44
234
271
144
59
931

1
2
3
4
5
6
7
8
9

%
1,0
1,2
4,6
12,5
4,7
25,1
29,1
15,5
6,3
100,0

La distribució de les entrevistes segons districtes respon
al pes poblacional que cada districte té en el conjunt de la
població de la ciutat.
Taula2. Distribució de les entrevistes en les seccions censals
segons districte
Districte
Secció
censal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total

1*

2*

3**

4

5

6

7

8

9

Total

9
9

11
11

10
19
14
43

7
6
7
11
8
12
3
12
7
9
6
3
5
13
7
116

6
0
2
8
6
5
5
10
2
44

14
19
19
13
8
16
6
15
19
27
18
18
11
10
7
14
234

9
11
14
6
30
13
18
13
16
16
23
16
10
13
11
8
12
11
21
271

14
12
16
12
11
10
16
9
17
7
12
5
3
144

6
8
6
6
7
10
1
5
5
5
59

86
75
78
56
70
66
49
64
66
64
59
42
29
36
25
22
12
11
21
931

* Els districtes 1 i 2 només consten d’una única secció censal.
** El districte 3 consta de 3 seccions censals.
Per a la resta de districtes on apareix un guió vol dir que no n’hi ha secció censal.

A mesura que es realitzà el treball de camp es van fer
algunes correccions sobre la mostra inicial i la seva
5
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distribució proporcional per evitar desviacions en el número
d’entrevistes realitzades en cada secció censal.
Un segon ordre de control en el treball de camp ha consistit
en utilitzar la variable “tipus de llar” com a variable de
control per a garantir la representació dels tipus de llar
que apareixen tant en el Cens del 2001 com en el Padró
Municipal continu. Al tractar-se d’una mostra per rutes cabia
la possibilitat de que alguns tipus de famílies quedessin
més representades que d’altres. El control de la recepció
dels qüestionaris en tot el procés del treball de camp ha
fet que no es superés el límit crític de representació d’un
determinat tipus de llars. D’aquesta forma s’ha evitat caure
en biaixos i alhora ens ha permet garantir la presència en
la mostra dels tipus de llar amb una representació molt
aproximada a la del Cens del 20012.
A partir d’aquí, s’ha realitzat una nova distribució de les llars
entrevistades segons el barri al que estan adscrites, tenint
en compte les seccions censals i els districtes. Finalment i
a efectes de simplificació de l’anàlisi, s’ha optat per dividir
la ciutat en territoris que poden o no coincidir amb l’actual
distribució administrativa dels barris. Al Quadre 1 i el Mapa
1 que vénen a continuació es pot veure la distribució de
les entrevistes segons el barri i/o la zona construïda per a
l’anàlisi.

Barri de Tarragona
Part alta
Eixample centre
Eixample nord

Districtes i seccions censals

Quadre 1. Assignació
D1, D2, D3S1de districtes i seccions censals a les unitats
geogràfiquesD4,
utilitzades
l’anàlisi
D5S1, D5S2,en
D5S3,
D5S4, D5S5, D5S6, D5S8, D5S9
D7S1, D7S2, D7S8, D7S14, D7S17

Eixample sud

D6S1, D6S2, D6S8, D6S9, D6S10, D6S11, D6S12, D6S13, D6S14, D6S16

Barris marítims

D5S7, D6S3, D6S4

Torreforta

D8S1, D8S2, D8S3, D8S7
La Granja D8S4, D8S6.
Verge del Pilar D8S5

Camp clar

D8S8, D8S9, D8S10, D8S11, D8S12, D8S13

Bonavista

D9S1, D9S2, D9S3, D9S4, D9S8, D9S9, D9S10

La Canonja
Sant Salvador

D9S5, D9S6, D9S7
D7S5, D7S6, D7S12

Sant Pere i Sant Pau

D7S3, D7S4, D7S9, D7S10, D7S11, D7S15, D7S18, D7S19

Llevant

D7S7, D7S13, D7S16

Riu clar i Parc/ La Floresta/ Icomar i entrevies

D6S5, D6S15, D6S6, D6S7

Miracle-Arrabassada

D3S2, D3S3

2 Donat que no disposem d’informació detallada de l’evolució de la distribució de les llars a
la ciutat de Tarragona i a l’espera de l’explotació de les dades del proper cens, s’ha considerat
oporto aproximar-se a les distribucions que reflecteixen les dades del Cens del 2001 i del Padró
municipal continu, distribucions que no es desvien gaire.
6
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A continuació es veu la distribució final del nombre
d’enquestes realitzades a cada zona i el pes percentual en
el total de la mostra.
Taula 3. Barri al que pertany la llar
Part alta
Eixample centre
Eixample nord
Eixample sud
Barris marítims
Torreforta
Camp-clar
Bonavista
La Canonja
Sant Salvador
Sant Pere i Sant Pau
Llevant
Riu clar/Parc/Icomar/Floresta
Miracle-Arrabassada
Total

N

%

30
155
58
165
37
91
53
41
18
59
118
36
37
33
931

3,2
16,6
6,2
17,7
4,0
9,8
5,7
4,4
1,9
6,3
12,7
3,9
4,0
3,5
100,0

Mapa 1. Distribució de zones per a l’anàlisi
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2

Capítol

Estudi demogràfic de la ciutat de
Tarragona

2.1 Evolució i estructura de la població
La població de Tarragona aquest any era
de 134.163 persones
amb una densitat de
població de 2.057,4 habitants per km

Segons dades corresponents a l’any 2007 facilitades per
l’Idescat1, la població de Tarragona aquest any era de 134.163
persones (66.343 homes, 49,4%, i 67.820 dones, 50,6%), amb
una densitat de població de 2.057,4 habitants per km2 i una
superfície de 65,2 km2. Tarragona representà l’1,86% del total
de la població catalana; si observem el pes comarcal al conjunt
de Catalunya, el Tarragonès, amb 231.161 habitants, suposà el
3,20% de la població de tot el Principat.

1

Padró Municipal d’Habitants. Xifres Oficials. Idescat.
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Capítol 2. Estudi demogràfic de la ciutat de tarragona
2.1 Evolució i estructura de la població

Gràfic 1. Evolució de la població de Tarragona
14 0 .0 0 0

134.163
13 5.0 0 0

13 0 .0 0 0

12 5.0 0 0

12 0 .0 0 0

115.0 0 0

Tarragona, l’any 2007
hi havia un 18,9 % més
de població que en la
data inicial de referència, 1998

112.795

110 .0 0 0

10 5.0 0 0

10 0 .0 0 0
19 9 8

19 9 9

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Al Gràfic 1 es veu com la població de Tarragona ha augmentat
de 21.368 persones des del 1998; aquest xifra indica que a
la ciutat de Tarragona, l’any 2007 hi havia un 18,9 % més
de població que en la data inicial de referència, 1998 (com
s’observa al Gràfic 2).
Gràfic 2. Increment percentual de la població
(1998=100)
4 0 ,0

3 5,0

3 0 ,0
2 5,0

Els increments poblacionals experimentats
en la ciutat, en la comarca del Tarragonès i
en general en el Camp
de Tarragona, es situen
entre els més grans de
les unitats territorials
del Principat.

2 0 ,0

15,0

10 ,0
5,0

0 ,0
19 9 9

2000

2001

2002

T arragona

2003
T arragonès

2004

2005
C atalunya

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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Comparativament, es veeu com la comarca del Tarragonès ha
incrementat més de població en el príode que va des de 1998
al 2007. La comarca incrementa la seva població prop del 35%,
mentre que el conjunt de Catalunya ho fa aproximadament el
16% i la ciutat de Tarragona augmenta, com ja hem assenyalat
previament, un 19% la seva població. Els increments poblacionals
experimentats en la ciutat, en la comarca del Tarragonès i en
general en el Camp de Tarragona, es situen entre els més grans
de les unitats territorials del Principat.
La ciutat de Tarragona es troba ubicada al centre d’una de
les àrees econòmicament més dinàmiques de tota Catalunya.
Aquest fet condiciona l’evolució de les dades demogràfiques
de la ciutat, com queda de manifest a la Taula 1, que recull
l’evolució de la població de la ciutat els darrers 10 anys, en
xifres absolutes, segons els increments percentuals interanuals
i en referència a l’any de partida de la comparació, en aquest
cas 1998.
Taula 1. Evolució de la població a Tarragona.
Increments
percentuals 1998

Any

Població

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

134.163
18,9 %
131.158
16,3 %
128.152
13,6 %
123.584
9,6 %
121.076
7,3 %
117.184
3,9 %
115.153
2,1 %
114.097
1,2 %
113.016
0,2 %
112.795
100
Font: elaboració própia a partir d’Idescat

Increments anuals
2,29
2,35
3,70
2,07
3,32
1,76
0,93
0,96
0,20
-

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Les dades mostren els increments poblacionals al llarg dels
darrers anys, amb una acceleració a partir de l’any 2003, si
atenem la població de 1998 com a origen de la comparació.
Els increments es presenten com a moderats en el període que
va des de 1998 al 2003, per ser més elevats a partir d’aquest
any, coincidint amb el creixement interanual més elevat produït
entre 2004 i 2005.
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L’any 2007 Tarragona comptava amb un 19% més de població
que l’any de referència, 1998. A nivell absolut això suposa
21.368 habitants més. L’any de més increment interanual és
2005, en el que la població de la ciutat va crèixer el 3,7%;
tanmateix, a partir d’aquest any s’observa que els creixements
interanuals van essent menors, fet que podria estar determinat
per factors conjunturals. De totes formes s’haurà de prestar
atenció a l’evolució d’aquest l’indicador per poder extraure
conslucions ja que dos anys consecutius per valorar-lo no són
suficients.
Gràfic 3. Increments percentuals de població a Tarragona
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1998

1999

2000

2001

Increments anuals

2002

2003

2004

2005

2006

Increments de la població 1998=100

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Al Gràfic 3 es veu com els increments percentuals interanuals
presenten oscil·lacions i per tant, no es pot parlar d’una
tendència sostinguda cap al creixement de la població pel que fa
a l’estabilitat dels percentatges de creixement. Els dos moments
de major increment percentual coincideixen amb l’any 2002 i
amb l’any 2004. Gràficament es veu que a partir del 2004 la
corva de creixement descendeix per prefigurar una mena de
meseta.
La Taula 2 compara el creixement percentual entre 1996 i 2006
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Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

de la població de Tarragona amb els nivells de creixement de Capítol 2. Estudi dela província de Tarragona i el total de Catalunya en el mateix mogràfic de la ciutat de tarragona
període.
Taula 2. Comparativa % creixement població. 1996-2006.
Catalunya
17,28 %
Tarragona
30,59 %
Tarragona (ciutat)
18,94 %
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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L’increment percentual en el període 1998-2007 per a la ciutat
de Tarragona presenta valors lleugerament superiors (18,9%)
al de tota Catalunya (17,3%). Es constata també l’important
increment que s’ha produït en el global de la província de
Tarragona, que ha incrementat la seva població en més del 30%
en el període considerat. Com a unitat territorial, Tarragona, i
en concret el Camp de Tarragona, s’ha convertit en una de les
demarcacions amb majors creixements en l’última dècada.
És important assenyalar aquesta dada, donat el paper de
centralitat que ocupa Tarragona a nivell provincial. Aquests
increments en el nombre d’habitants fan necessari preveure
com poden afectar a les polítiques públiques pel que fa a la
necessitat de serveis i de la gestió dels mateixos.
Veiem ara quina ha estat l’evolució del creixement poblacional
en els grans àmbits territorials de Catalunya.
Taula 3. Creixement de la població. Àmbits territorials. Període 1998
a 2007

1998

2007

Creixement
1998-2007

4.263.849

4.856.579

13,90 %

Comarques gironines

532.107

691.882

30,03 %

Camp de Tarragona

425.023

575.333

35,37 %

Terres de l'Ebre

155.222

182.462

17,55 %

Àmbit de Ponent

295.407

340.827

15,38 %

Comarques centrals

414.466

489.519

18,11 %

61.536

73.906

20,10 %

Àmbit metropolità

Alt Pirineu i Aran

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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Com es veu a la Taula 3, atenent les divisions de l’Àmbit
del Pla Territorial amb el que treballa l’Institut d’Estadística
de Catalunya, el Camp de Tarragona és l’àmbit amb major
creixement poblacional de tota Catalunya, amb un 35,4% més
de població en l’actualitat que al 1998 seguit de les Comarques
gironines (30%). Aquest creixement de la població és degut,
principalment a la immigració interna i externa, és a dir, a
l’arribada de població d’altres indrets de Catalunya i d’Espanya
(immigració interna) i a l’arribada d’estrangers (immigració
externa). Si situem les dades de la ciutat dins del context dels
creixements d’altres unitats territorials, veiem com amb el
19% de creixement en el període considerat, el creixement de
la població de Tarragona es situa per davant d’altres realitats
geogràfiques. Podem assenyalar que la ciutat de Tarragona
actua com a centre d’atracció de població per a tota la comarca
del Tarragonès i fins i tot per a tot el Camp de Tarragona.
L’estructura per edats de la població de Tarragona per a
l’any 2007, comparativament amb àmbits territorials com el
Tarragonès i Catalunya, és la següent:
Taula 4. Estructura d’edats de la població. Grans grups d’edat. 2007

La situació de la ciutat
suposa un envelliment
relatiu de l’estructura
d’edats

El creixement del pes
percentual del grup
d’edats comprès entre 65 anys i més i la
disminució paulatina
del pes relatiu del grup
d’edats d’entre 0 a 15
anys, ens indica el procés d’envelliment de la
població que ha experimentat la població de
Tarragona

Edat
De 0 a 14
anys

De 15 a 64
anys

De 65 anys i
més

Total

Tarragona

15,7%

69,7%

14,7%

134.163

Tarragonès

15,6%

70,9%

13,4%

231.161

Catalunya

14,5%

69,1%

16,4%

7.210.161

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Com s’observa a la Taula 4, l’estructura de la població segons
grans grups d’edat és molt similar en els tres àmbits territorials
considerats. El grup d’edats d’entre 15 a 64 anys té el major
pes percentual de l’estructura poblacional, flanquejat pels altres
dos grans grups d’edats, el dels més joves i el dels més grans
que pràcticament suposen el mateix pes percentual, fet que
indica un envelliment relatiu de l’estructura d’edats, fenomen
que s’observa encara més clarament per a les dades de tota
Catalunya.
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A la Taula 5 es pot observar l’evolució de les magnituds i dels
indicadors poblacionals des de l’any 1986. El creixement del
pes percentual del grup d’edats comprès entre 65 anys i més i 2.1 Evolució i estructura de la població
la disminució paulatina del pes relatiu del grup d’edats d’entre 0
a 15 anys, ens indica el procés d’envelliment de la població que
ha experimentat la població de Tarragona en consonància als
processos similars ocorreguts a les societats desenvolupades.
A l’any 1986, primer any de referència, la diferència percentual
entre el grup dels més joves (0 a 15 anys) i dels més grans
(65 anys i més) era de 15,24 punts percentuals a favor de la
població més jove, distància que es va reduir en l’últim any
de referència, el 2005, a 1,72 punts percentuals. Tot i així, al
Gràfic 5 es pot observar també que a partir de l’any 2004 hi ha
una recuperació del pes relatiu de les edats més joves (0 a 15
anys) respecte del grup de població més gran, fet que s’explica
per l’impacte de la immigració a l’estructura de població de
la ciutat i que, previsiblement, es farà notar encara més els
propers anys.
Gràfic 4. Piràmide de població de Tarragona. 2007

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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Taula 5. Estructura per edats, envelliment i dependència. Tarragona, sèrie temporal
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Gràfic 5. Evolució dels grups d’edat de la població de Tarragona
30

Recuperació del grup
d’edat de 0 a 15 anys
respecte del més gran.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

El procés d’envelliment de la població de Tarragona i el tímid
procés de recuperació emprès a partir de l’any 2004 estan també
reflectits en la resta d’indicadors, com ara l’índex d’envelliment
que passa de 43 l’any 1986 (és a dir, per cada 100 joves d’entre
0 a 15 anys, hi ha 43 persones de 65 o més anys) a 95 l’any
2005, i que mostra perfectament dit procés d’envelliment tot i
que s’ha de tenir en compte la recuperació produïda respecte
dels anys 1999 a 2003, anys en els que hi havia més persones
grans que joves.
L’índex de sobreenvelliment representa la proporció de persones
de 85 anys o més respecte del grup d’edats més gran (els que
tenen 65 anys i més). Al llarg del període considerat, aquesta
proporció ha passat de ser del 7% a l’actual 10%, dígit invariable
des de l’any 2001. Els guanys anuals en aquesta proporció són a
llarg termini; les millores assistencials, l’increment de la qualitat
de vida dels individus i els avanços terapèutics i mèdics faran
possible en el futur un sostingut increment de la proporció de
persones de 85 anys i més respecte al grup poblacional de més
edat, fet que tindrà efectes també sobre els altres indicadors
com ara l’índex d’envelliment.
L’índex de dependència juvenil ens informa del nombre de
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joves menors de 15 anys considerats depenents del grup d’edat
que representa la població activa. Com es veu a la Taula 5,
aquest índex ha passat de 36 a 23 menors respecte del grup
intermedi (16 a 64 anys) en l’inici i final del període considerat.
Complementàriament, l’índex de dependència senil ens indica
el nombre de persones de 65 anys i més respecte del grup
central de la població (16 a 64 anys), que ha experimentat una
evolució creixent, des de 16 persones grans per cada 100 de 16
a 64 anys, l’any 1986, a 21 en l’actualitat.
Finalment, a través de l’índex de dependència global tenim
informació de la càrrega que suposa la població dependent
(la suma dels menors de 15 anys i dels de 65 i més) per a
la població considerada potencialment activa, és a dir la que
oscil·la entre els 15 i 64 anys d’edat: doncs bé, els dígits han
evolucionat els darrers anys des de 52 persones dependents a
44, si be la naturalesa de la dependència és diferent en els dos
extrems del període, ja que l’any 1986 hi havia un major pes
relatiu dels joves menors de 15 anys i l’any 2005 el pes relatiu
entre els més vells i els més joves és bastant similar.
També a la Taula 6 s’aprecia l’índex de recanvi de la població
en edats actives, que presenta també una evolució ascendent
en consonància amb l’envelliment de la població: l’any 1986,
100 joves d’entre 15 a 19 anys podien realitzar la substitució
de 56 adults d’entre 60 a 64 anys, mentre que al 2005 casi
s’equipara aquesta relació. És a dir, a finals de la dècada dels
Índex
recanvimés
de
vuitanta
hi dehavia
població
activa aEdat
l’inici
Relació de potencialment
Relació de nens
la població en edats
Any l’estructura d’edats masculinitat
per dones
edatpas mitjana
de
de
corresponents
que enno
al final,
actives
(2)
fèrtil (3)
la població
(1)
mentre
que en
2005
91 l’actualitat, la97població activa
24s’ha anat envellint
39,06
2004
90
96
23
39,18
considerablement.
2003
82
95
21
39,50
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74
95
20
39,30
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95
19
39,12
2000 6. Evolució
71
18 a la població
38,92 de
Taula
dels índex95demogràfics per
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95
18
38,66
Tarragona
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66
96
18
38,40
1997
65
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18
38,04
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61
95
18
37,69
1995
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(1) Índex de recanvi de la població en edats actives. Quocient
entre el nombre de persones de 60 a 64 anys i el nombre
de persones de 15 a 19 anys.
(2) Relació de masculinitat. Quocient entre el total de població
masculina i el total de població femenina.
(3) Relació de nens per dones en edat fèrtil. Quocient entre
la població infantil de 0 a 4 anys i la població femenina
de 15 a 49 anys.
Seguin amb els indicadors de l’estructura de la població de la
ciutat, la Taula 7 ens mostra el efectius dels grups quinquennals
d’edats.
Taula 7. Distribució de població, per sexe i edat (distribució
quinquennal). Any 2007.
Edat
Homes
De 0 a 4 anys
De 5 a 9 anys
De 10 a 14 anys
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys
De 75 a 79 anys
De 80 a 84 anys
De 85 anys i més
Total

Dones

Total

4.106
3.944
3.388
3.113
3.341
3.113
3.414
3.343
4.354
4.286
6.187
5.779
6.636
6.057
5.863
5.343
5.301
5.161
4.739
4.798
4.107
4.212
3.652
3.883
3.021
3.359
2.271
2.576
2.248
2.916
1.753
2.514
1.274
1.875
688
1.548
66.343
67.820
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

8.050
6.501
6.454
6.757
8.640
11.966
12.693
11.206
10.462
9.537
8.319
7.535
6.380
4.847
5.164
4.267
3.149
2.236
134.163

Podem destacar alguns aspectes:
•

El nombre d’efectius menors de 5 anys és més important
que la resta de grups de menys de 20 anys, aquest fet
evidencia una certa recuperació de la natalitat en els
darrers anys, probablement associada a l’augment de
la població en la ciutat procedent de la immigració. Cal
tenir en compte que la majoria de la població immigrada,
sobre tot la d’origen estranger, està compresa entre els
les edats reproductives. La reagrupació familiar que s’ha
produït els darrers anys amb major intensitat, també
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Capítol 2. Estudi demogràfic de la ciutat de tarragona
2.1 Evolució i estructura de la població

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Capítol 2. Estudi demogràfic de la ciutat de tarragona

•
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•

ha afavorit l’augment de la natalitat entre les famílies
immigrades.
La major part de la població es situa entre els 30 i els 45
anys. Aquest fet mostra la presència de les generacions
nascudes al llarg de la dècada dels anys 70 i que formen
part de l’anomenat fenomen del baby-boom. Ll’arribada
de població immigrada pot haver accentuat la major
presència d’aquests grups d’edats ja que, com hem
comentat abans, una bona part formen part d’aquests
grups d’edats.
A partir del grup d’edat d’entre els 45 i els 49 anys,
s’inverteix la relació de masculinitat, favorablement a les
dones.

Gràfic 6. Evolució de la relació de masculinitat de la
població de Tarragona
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Al Gràfic 6 s’observa la línea contínua que representa una
societat en la que hi ha igual d’efectius d’homes que de dones.
La línea blava representa la relació de masculinitat, és a dir el
cocient entre els efectius d’homes i els de dones, multiplicat
per 100. El punt en que la línea blava creua la línia contínua,
representa el grups d’edats d’entre 45 a 49 anys, grup en el
que hi ha més dones que homes. A partir d’aquí, la relació de
masculinitat va caient per arribar als 44 homes per cada 100
dones en el grup d’edats de més de 85 anys. En el moment del
naixament i en el grup de 0 a 4 anys, hi ha 104 nens per cada
100 nenes. A partir d’aquí es produeix una tendència cap a la
igualació entre els efectius d’homes i de dones, però sempre
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lleugeremant amb més homes, fins el major punt d’inflexió Capítol 2. Estudi deprevi a la inversió de la tendència, que es produeix en el grups mogràfic de la ciutat de tarragona
d’edats de 20 a 24 anys.
Gràfic 7. Piràmide d’edats Tarragona ciutat. Grups
quinquennals. Any 2007
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Gràfic 8. Piràmide d’edats Tarragona província. Grups
quinquennals. Any 2007
D e 85 anys i més
D e 80 a 84 anys
D e 75 a 79 anys
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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Gràfic 9. Piràmide d’edats
quinquennals. Any 2007

de

Catalunya.

Grups
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D e 75 a 79 anys
de 70 a 74 anys
D e 65 a 69 anys
D e 60 a 64 anys
D e 55 a 59 anys
D e 50 a 54 anys
D e 45 a 49 anys
D e 40 a 44 anys
D e 35 a 39 anys

Homes

D e 30 a 34 anys

Dones

D e 25 a 29 anys
D e 20 a 24 anys
D e 15 a 19 anys
D e 10 a 14 anys
D e 5 a 9 anys
D e 0 a 4 anys

400000 300000 200000 100000

0

100000 200000 300000 400000

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Encara que amb petites diferències, les tres piràmides d’edat
presenten el perfil clàssic de les sociedades desenvolupades, on
la major part de la població es concentra en els grups d’edats
intermigos, mentre la base de la piràmide mostra menys
efectius derivats dels descensos de la natalitat. Al nostre cas,
a la població de la ciutat s’aprecien valors diferenciats com per
exemple, el major pes percentual dels efectius corresponents al
grup d’edats d’entre 0 i 4 anys.
Com ja s’ha vist a la Taula 5, l’evolució de les dades des de
1986 presenta un major pes percentual a final del període de
les persones de més de 65 anys respecte el total de la població.
És un procés característic d’envelliment de la població. Tot i
així, l’índex d’envelliment de la ciutat és inferior als paràmetres
que s’observen per al total de Catalunya i per a la província,
com es veu a la Taula 8.
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Taula 8. Comparativa amb Província i Catalunya
Tarragona ciutat
Tarragona província
Catalunya

Índex envelliment
92
105
111

Índex sobreenvelliment
11
12
12

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

L’índex d’envelliment relaciona la població més gran de 65 anys
amb la resta de la població i es un dels indicadors bàsics per fixar
els nivells de necessitats socials de la població més envellida.
Les dades de la ciutat de Tarragona presenten valors per sota
de l’índex 100 que suposaria la paritat entre població més gran
de 65 anys i la resta de població. Líndex d’envelliment de la
ciutat es situa per sota del de la província i del de Catalunya.
Així mateix, l’índex de sobreenvelliment també es troba
lleugerament per sota, encara que la seva evolució no presenta
característiques diferencials respecte d’altres indrets.
A continuació es presenten alguns indicadors demogràfics que
ajuden a definir l’estructura de la població tarragonina. Així,
la Taula 9 ens mostra el nombre d’homes per cada 100 dones,
la relació de nens per cada 100 dones en edat fèrtil i l’edat
mitjana de la població.
Taula 9. Estructura i edat de la població
Relació de
Relació de nens per
Any
masculinitat
dones en edat fèrtil
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

97
24
97
24
96
23
95
21
95
20
95
19
95
18
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Edat mitjana de
la població
38,97
39,06
39,18
39,5
39,3
39,12
38,92

La relació de masculinitat és de 97 l’any 2006 i presenta una
evolució ascendent, com ja hem comentat prèviament, la taxa
es manté per sobre de 100 per als menors de 45 anys, mentre
que presenta valors inferiors a 100 a partir dels 50 anys.
La quantitat de nens per dones en edat fèrtil ha anat augmentant
al llarg dels darrers anys. Aquest índex a passat de 18 a 24 i torna
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a evidenciar l’efecte positiu de l’increment de la natalitat.
Per últim, l’edat mitjana no experimenta grans modificacions, ja
que l’augment de la natalitat queda contrarestat amb l’augment
d’efectius poblacionals de més de 65 anys. Amb tot, la xifra es
manté per sota dels 40 anys i es manté dins dels nivells més
baixos del conjunt de Catalunya, com ho evidencia la següent
taula.
Taula 10. Comparació amb Catalunya i Província

Tarragona ciutat
Tarragona
Catalunya

Relació de
masculinitat

Relació de nens per dones
en edat fèrtil

Edat mitjana de
la població

97

24

38,97

103

23

39,85

98

22

40,37

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

La comparació amb les dades del total de la província de
Tarragona i amb les de Catalunya, mostren petites diferències.
Pel que fa a la relació de masculinitat, les dades són similars
a les de tota Catalunya, sent la província de Tarragona la que
presenta una relació de masculinitat superior a 100 per al
conjunt de la població. Aquesta dada s’explica, bàsicament,
a partir de l’important increment de la població immigrada a
la província els darrers anys, una bona part de la qual està
conformada per homes en edat de treballar. La immigració
presenta elevats nivells de masculinització sobretot quan es
tracta de determinades procedències.
No s’aprecien variacions molt importants en el nivell de nens
per dones en edat fèrtil, encara que la ciutat es manté amb
valors lleugerament superiors en aquest indicador.
La diferència en l’edat mitjana de la població entre Tarragona
ciutat i Catalunya mostra una estructura poblacional també
lleugerament més jove en el primer cas.
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Ja hem comentat anteriorment com s’evidencia un lleuger
2.2 moviment natural
augment de les dades de natalitat per a la ciutat de Tarragona.
A partir de les dades que ens proporciona la Taula 11, podem
analitzar de forma més detallada els nivells de natalitat actuals a
Tarragona i l’evolució que aquesta dada ha experimentat en els
darrers anys. La taxa bruta de natalitat ens informa del nombre
de naixements d’una població per cada mil habitants en un any.
La taxa global de fecunditat és el total de naixements en un
any, per 1000 dones en edat fèrtil (de 15 a 49 anys d’edat).
Taula 11. Taxes de natalitat i taxa global de fecunditat general.
Tarragona ciutat, 2000-2006
Any
Taxa bruta de
Taxa global de
natalitat
fecunditat general
2006

13,52

52,18

Proporció de
nascuts dins del
matrimoni
71,05

2005

13,82

53,11

70,29

2004

13,82

52,83

73,3

2003

12,06

45,77

74,23

2002

11,82

44,56

75,11

2001

11,26

42,11

76,09

2000

10,88

40,57

81,91

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

A partir de la taula anterior veiem l’increment que s’ha produït
ens les diferents taxes que fan referència a la natalitat. Com
veiem, la taxa bruta de natalitat s’ha incrementat en prop d’un
24% en els darrers 7 anys, destacant la pujada del període
2003-2004, amb un creixement interanual entre aquests dos
anys del 14,6%. Tanmateix, la resta d’increments interanuals,
a partir del 2004 indiquen un estancament quan no un retrocés
en l’increment. Així que si bé la tendència fins aleshores havia
estat positiva, veiem que la taxa bruta de natalitat descendeix
l’any 2006, amb un increment interanual amb xifra negativa del
-2,2%.
La taxa global de fecunditat també descendeix a partir de
l’any 2005. L’increment interanual entre el 2006 i el 2005 és
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de -1,75, quan dins aleshores presentava valors positius, com
el més elevat de 15,4% corresponen al període 2003 a 2004.
Tanmateix, per a tot el període considerat, des del 2000 al
2006, l’increment de la taza global de fecunditat general és
del 28,6%, una xifra que denota un important dinamisme en
l’indicador.
Hem considerat incloure el percentatge de naixements dins del
matrimoni ja que la disminució d’aquest indicador és una mostra
de l’evolució social a la ciutat, on es comencen a definir nous
models de família i, per tant, un augment en la complexitat de
l’estructura de les llars.
El moviment natural de la població recull les estadístiques del
nombre de naixements i del nombre de defuncions. La Taula 12
ens mostra l’evolució en el nombre de naixements dels darrers
anys i les diferències per sexe dels nadons.
Taula 12. Nombre de naixements per any i sexe. Tarragona, ciutat
2000-2006
homes

dones

Total

2006

890

837

1.727

Creixement
interanual
0,9%

2005

874

836

1.710

3,6%

2004

864

787

1.651

17,4%

2003

723

683

1.406

3,5%

2002

685

673

1.358

6,1%

2001

674

606

1.280

4,7%

Any

2000

621
601
1.222
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

-

Les dades mostren les variacions en l’evolució de la natalitat.
L’increment més important es dóna en el període 2003-2004,
amb un increment interanual del 17,4%, per baixar l’any
següent dràsticament i tornar-se pràcticament nul durant el
període 2005 a 2006. En els darrers anys apareixen símptomes
d’una desacceleració en el nombre de naixements, tendència
que haurà de veure’s com evoluciona en el futur.
Veiem ara el nombre de defuncions:
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Taula 13. Nombre de defuncions per any i sexe. Tarragona, ciutat
2000-2006
Any

homes

dones

Total

2006

490

423

913

2005

563

504

1.067

2004

541

401

942

2003

551

453

1.004

2002

504

470

974

2001

475

407

882

2000

455
380
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

835

L’augment de les defuncions estan relacionades amb l’increment
general de la població i amb l’envelliment de la seva estructura.
Les variacions interanuals tenen també a veure amb factors
conjunturals. De totes formes, és un indicador molt estable que
no presenta gaires variacions.
Un indicador que mesura amb més intensitat la relació entre
naixaments i defuncions de la població és el saldo vegetatiu,
que és el resultat d’aplicar la següent fórmula:

Taula 14. Creixement natural de la població i saldo vegetatiu.
Tarragona, ciutat, 2000-2006
Naixements

Defuncions

Augment

Creixement
vegetatiu

2006

1.727

913

814

6,21

2005

1.710

1.067

643

5,02

2004

1.651

942

709

5,74

2003

1.406

1.004

402

3,32

2002

1.358

974

411

3,28

2001

1.280

882

398

3,46

2000

1.222
835
387
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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Gràfic 10. Saldo vegetatiu de la població de Tarragona
2000-2006
7
6
5
4
3
2
1
0
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

El creixement del saldo vegetatiu de la població ha estat prop
de doblar-se en els 6 anys de referència considerats. Aquest
creixement ve condicionat per una major pujada percentual dels
naixements que de les defuncions. El creixement vegetatiu és
positiu en tot el període estudiat i és més elevat els darrers anys,
a partir del 2003 encara que amb fluctuacions corresponents
als períodes2002-2003 i 2004-2005.
Com a resum final d’aquest apartat, els indicadors de la següent
taula serveixen per valorar l’evolució del creixement total i el
pes que l’increment natural de la població, te sobre el total del
creixement. La diferència entre els dos correspon a l’augment
que es deriva del fet migratori.
Taula 15. Creixement per mil habitants
Any
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Taxa bruta de
Taxa bruta de
creixement
creixement migratori
natural
28,2
6,37
21,83
35,26
5,2
30,06
35,03
5,93
29,09
13,3
3,45
9,85
15,72
3,34
12,38
5,12
3,5
1,62
19,3
3,44
15,85
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Taxa bruta de
creixement total
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La taxa bruta de creixement total és la suma de les taxes brutes
de creixement natural i de les taxes brutes de creixement
migratori.
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Si comparem la taxa bruta de creixement natural dels darrers 8
anys, queda, clarament, de manifest l’increment que ja havíem
apuntat anteriorment, encara que amb creixements interanuals
molt desiguals, fins i tot negatius per alguns períodes, com per
exemple 2004-2005 (-12,3%). L’increment més fort es dóna
entre els anys 2003-2004 amb una pujada de 2,58 punts, que
representa un augment del 71,8% d’un any a l’altre.
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3. Moviment migratori
Els darrers anys, el fluxos migratoris han provocat canvis en
les estructures demogràfiques del nostre entorn i la nostra
ciutat. Per aquest motiu, l’estudi pormenoritzat de l’origen dels
ciutadans aporta dades per tal de definir l’evolució i la situació
dels fluxos de població que viuen a Tarragona.
La següents taules mostren la distribució de la població de
Tarragona segons els llocs de naixement, la Taula 16 en dades
absolutes i la Taula 17 en percentatges. El gràfic posterior
visualitza la interpretació dels resultats.

Taula 16. Població segons lloc de naixement. Valors absoluts
Catalunya

Mateixa
comarca

Altra
comarca

Resta
Estat

Estranger

Total

2007

78.488

59.783

18.705

35.869

19.806

134.163

2006

78.025

59.545

18.480

36.464

16.669

131.158

2005

77.340

59.133

18.207

36.999

13.813

128.152

2004

76.281

58.285

17.996

37.256

10.047

123.584

2003

75.873

58.050

17.823

37.463

7.740

121.076

2002

74.444

57.071

17.373

37.414

5.326

117.184

2001

73.857

56.574

17.283

37.598

3.698

115.153

2000

73.255

56.049
17.206
37.900
2.942
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

114.097

Any

Taula 17. Població segons lloc de naixement. Percentatges
Catalunya

Mateixa
comarca

Altra
comarca

Resta
Estat

Estranger

Total

2007

58,5%

44,6%

13,9%

26,7%

14,8%

100,0%

2006

59,5%

45,4%

14,1%

27,8%

12,7%

100,0%

2005

60,4%

46,1%

14,2%

28,9%

10,8%

100,0%

2004

61,7%

47,2%

14,6%

30,1%

8,1%

100,0%

2003

62,7%

47,9%

14,7%

30,9%

6,4%

100,0%

2002

63,5%

48,7%

14,8%

31,9%

4,5%

100,0%

2001

64,1%

49,1%

15,0%

32,7%

3,2%

100,0%

2000

64,2%

49,1%

15,1%

33,2%

2,6%

100,0%

Any

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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Gràfic 11. Població segons lloc de naixement (percentatges
sobre el total)
70,00%

2.3 moviment migratori
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
Taula

18.

Població

segons

lloc

de

naixement.

Creixements

interanuals
Any
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
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Catalunya
0,6
0,9
1,4
0,5
1,9
0,8
0,8
-

Mateixa
Altra
Resta
Estranger
comarca
comarca
Estat
0,4
1,2
-1,6
18,8
0,7
1,5
-1,4
20,7
1,5
1,2
-0,7
37,5
0,4
1,0
-0,6
29,8
1,7
2,6
0,1
45,3
0,9
0,5
-0,5
44,0
0,9
0,4
-0,8
25,7
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Total
2,3
2,3
3,7
2,1
3,3
1,8
0,9
-

Com es veu a la Taula 18 es produeixen increments interanuals
molt febles, pràcticament nul·ls en els casos dels nascuts a
Catalunya i a la mateixa comarca. Una mica més elevats pel que
fa als nascuts en altres comarques i clarament negatius respecte
als procedents de la resta d’Espanya. Aquests xifres interanuals
contrsaten amb els percentatges d’augments interanuals pel
que fa a les persones nascudes a l’estranger.
Mentre que la població nascuda a Catalunya o a la resta
d’Espanya ha anat minvant pel que fa al seu pes percentual
sobre el total de la ciutat, la població nascuda a l’estranger ha
passat de representar el 2,6% l’any 2000 a representar el 15%
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l’any 2007, gràcies, com ja hem vist, a creixements interanuals
desiguals però en tot cas importants des del punt de vista
demogràfic. La població nascuda a l’estranger s’ha multiplicat
per un factor de 6,7 en el període de referència. Els majors
increments interanuals corresponen als anys 2002 i 2003 (44% i
45,3%, respectivament), produint-se uns increments de menor
intensitat a partir de l’any 2005.
La comparació dels percentatges de creixement pot situar-nos
l’abast d’aquest increment en la població d’origen estranger.
Taula 19. Percentatge d’increment població. Tarragona ciutat, 2000-2007
Catalunya
Resta Estat
Estranger
7,10%
-5,36%
573%
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

El pas de les dades absolutes a percentatges pot ajudar a veure
el pes de cada grup de procedència sobre el total de la població
de Tarragona.
Taula 20. Percentatge de població segons lloc de naixement.
Tarragona ciutat, any 2007.
Catalunya
Resta Estat
Estranger
58,6%
26,7%
14,7%
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Total
100%

La població d’origen estranger representa el 14,7% del total de
la població de la ciutat de Tarragona.
A partir de les dades anteriors, analitzarem l’origen de la població
en funció de la seva província de naixement. Amb aquesta
dada podem veure els moviments que es produeixen dins de
Catalunya i la capacitat d’atracció de la ciutat de Tarragona
Taula 21. Origen dels nascuts a Catalunya. Tarragona ciutat, any 2007

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

78.488

7.451

444

2.329

68.264

100,0 %

9,4%

0,6%

3,0%

87,0%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Com es veu a la Taula 21, dels nascuts a Catalunya i residents a
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Tarragona predominen els nascuts a la própia província (87%), Capítol 2. Estudi demogràfic de la ciuseguits dels nascuts a la província de Barcelona (9,4%) i de Lleida tat de tarragona
(3%). Els nascuts a les demarcacions de Girona representen
2.3 moviment migratori
només el 0,6% dels habitants de la ciutat de Tarragona.
En relació a la Comunitat Autònoma de naixement, presentem
les dades de les 5 Comunitats amb més població d’origen,
d’entre els ciutadans de Tarragona. Recordem que el 26,7%
dels tarragonins han nascut en altres Comunitats Autònomes
tret de Catalunya.
Taula 22. Població de Tarragona segons Comunitat Autònoma de
naixement. Any 2007

Totals
Percentatges

Resta
Estat
35.869
100%

Andalucia

Aragó

Castella Lleó

Castella-Manxa

Extremadura

14.824
41,30%

3.514
9,80%

3.438
9,60%

2.946
8,20%

2.597
7,20%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Com es veu a la Taula 22, molt majoritàriament els ciutadans
tarragonins nascuts a Espanya, tret de Catalunya, procedeixen
d’Andalusia (41,3%). La resta nascuts a altres Comunitats
tenen una representació percentual que está al voltant del 7%
i 10%.
A partir de les dades anteriors és interessant descomposar el
moviment migratori en moviment intern i moviment extern.
Sovint, s’ha centrat el discurs en considerar únicament els
saldos migratoris de l’exterior, oblidant l’estudi del moviments
poblacionals interiors. Al nostre cas, aquests moviments interns
mostren un dinamisme a considerar, que pot explicar-se a partir
de diversos factors:
• Un augment dels canvis de residència vinculats a canvis en
els llocs de feina i a l’augment del preu de l’habitatge.
• Un moviment poblacional des dels propis barris de la ciutat
cap a municipis propers a Tarragona. Els darrers anys
aquest moviment poblacional ha estat protagonitzat per
parelles amb fills que han buscat oportunitats de vivenda
fora del seu barri d’origen.
• La població estrangera presenta una doble tendència:
d’una banda, a la concentració espacial segons origen
de procedència i les xarxes d’immigrants de les seves
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•

mateixes nacionalitats que ja porten temps instal·lats;
d’una altra banda, una major tendència a la mobilitat
espacial a la neoresidencialitat en funció de les oportunitats
de feina, bàsicament.
Alguns canvis de tipus sociològic expliquen la tendència
de molts ciutadans a traslladar-se de les zones urbanes,
cap a zones de menys densitat de població i que els darrers
anys han estat dotades de serveis col·lectius (sanitaris,
educatius...). Es tracta, normalment, de moviments cap
a barris o zones de nova residencialitat de la mateixa
ciutat i/o de municipis de l’entorn que han experimentat
creixements poblacionals molt rellevants els darrers anys
(Cambrils, Vila-seca, Torredembarra, Altafulla, per citar
només alguns exemples).

A partir d’aquestes consideracions analitzem les dades que
presenta aquests moviments interiors. En primer lloc incorporem
el nombre de persones arribades a Tarragona a partir del seu
lloc de procedència.
Taula 23. Nous residents segons lloc de procedència

Any
2007
2006
2005
2004
2003

De la mateixa
comarca
803
804
791
851
766

De la resta de
Catalunya
1.403
1.283
1.142
1.135
998

D’altra comarca
1.146
1.094
1.045
1.007
890

De la resta
d’Espanya
1.647
1.168
1.118
1.352
1.282

Total
4.999
4.349
4.096
4.345
3.936

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
Taula 24. Increments interanuals dels nous residents segons lloc de
procedència (en percentatges)
Any

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

De la
De la
D’altra
De la resta
mateixa
resta de
comarca
d’Espanya
comarca
Catalunya
%
%
%
%
-0,12
4,75
9,35
41,01
1,64
4,69
12,35
4,47
-7,05
3,77
0,62
-17,31
11,10
13,15
13,73
5,46
2,54
3,61
35,41
11,19
52,45
42,22
39,06
34,23
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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Total
%
14,95
6,18
-5,73
10,39
12,59
40,80
-

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

La Taula 24 que presenta les dades de la Taula 23 però
estandarditzades i ens mostra com a fet més remmarcable uns
desiguals creixements depenen dels anys. Podem concloure que
l’evolució dels nous residents siguin procedents de Catalunya o
de la resta d’Espanya, presenta una estructura “erràtica”, que
no deguda a l’atzar.
Si analitzem les dades de les anteriors taules veiem que el
nombre de persones que han arribat a la Ciutat procedents de
la migració interna ha anat oscil·lant al llarg dels darrers anys
amb pujades importants com el 41% de l’any 2002 respecte
al 2001 i perdent pes fins a convertir-se en valors negatius
(-5,7%) entre el 2004 i el 2005. Sembla que a partir d’aquest
any s’observa una recuperació fent que els increments siguin
positius (6,2% i 15%, en 2006 i 2007, respectivament). Malgrat
aquesta desigual tendència, l’increment per a tot el període
considerat suposa un creixement una mica superior al 100%.
Els nous veïns venen de les quatre zones definides, destacant
l’increment de persones que s’han empadronat a Tarragona
procedents de la resta de Catalunya, amb un increment de
prop del 65% per al període considerat de 2001 a 2007. També
destaquen els increments de població originaris de la resta de la
província i de la resta d’Espanya, que han doblat els seus valors
en els darrers 7 anys, en termes absoluts. Per tant, Tarragona
atrau població de diferents àrees, en especial de la província de
Barcelona i de la resta d’Espanya.
Com ja hem indicat els moviments migratoris interiors presenten
un comportament dinàmic. Anem a veure ara com es comporta
l’emigració des de la ciutat de Tarragona cap a altre zones.
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Taula 25. Residents de Tarragona cap a altres lloc de destinació
Any
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

A la
mateixa
comarca
2.131
2.099
1.655
1.240
1.239
944
773

A la resta
A la
A la resta
de la
resta de
d'Espanya
província
Catalunya
1.412
1.065
1.617
1.596
1.011
1.243
1.241
802
1.130
1.054
654
939
1.047
681
871
806
513
807
614
396
498
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

Total
6.225
5.949
4.828
3.887
3.838
3.070
2.281

Taula 26. Creixements interanuals de les sortides de residents de
Tarragona cap a altres lloc de destinació
A la
A la resta
A la
A la resta
Any
mateixa
de la
resta de
d'Espanya
comarca
província
Catalunya
2007
1,52
-11,53
5,34
30,09
2006
26,83
28,61
26,06
10,00
2005
33,47
17,74
22,63
20,34
2004
0,08
0,67
-3,96
7,81
2003
31,25
29,90
32,75
7,93
2002
22,12
31,27
29,55
62,05
2001
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

La taxa bruta de creixement migratori, és positiva, amb altibaixos
durant el període 19882007, per l’efecte de la
immigració.
La immigració estrangera ha experimentat
un important increment
en els darrers anys en
un període molt curt de
temps.

Total
4,64
23,22
24,21
1,28
25,02
34,59
-

L
’evolució en el nombre de persones que han marxat de
Tarragona presenta increments interanuals molt desigual, sese
poder establir un patró clarament ascendent ni descendent.
En tot cas, es pot afirmar que per al conjunt del període el
percentatge d’augment de les sortides es situal en el 172%.
Per zones de destinació destaquen l’augment de persones que
han marxat a municipis de la mateixa comarca durant els anys
2002, 2003 i 2005, 2006. Durant el període 2006-2007 destaca
el creixement interanual de les persones que han marxat a la
resta d’Espanya. En termes percentuals per al període 2001 al
2007, i tenint com a base l’any 2001, els increments percentuals
glogals són:
Taula 27. Percentatge variació emigració. Període 2001-2007
A la
A la resta de
A la resta de
A la resta
Total
mateixa
la província
Catalunya
d'Espanya
comarca
172%
175%
130%
169%
224%
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat
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L’augment més important per a tot el període correspon al
percectatge dels que han sortir cap a destinacions fora de
Catalunya a la resta d’Espanya, amb un creixement del 224%.
Tot i així, pràcticament per a totes les distribucions de partides
interanuals, la situació més o menys és: un 74% dels que
marxen de la ciutat ho fan a destinacions de Catalunya, bé
sigui de la mateixa comarxa del Tarragonès, bé a la resta de la
província o a altres comarques catalanes. El 26% restant marxa
cap a destinacions d’Espanya. Les destinacions en la mateixa
comarca, el Tarragonès, suposen el segon major creixement
en el període, un 175% d’augment. Per als diferents anys
considerats, els percentatges de persones que marxen de la
ciutat cap a altres llocs de la comarca, del total que escolleixen
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Catalunya, se situen entre el 44% i el 47%.
A tall de conclusió, la Taula 28 mostra el saldo migratori intern
total, és a dir, la diferència entre la població arribada i la que ha
marxat de Tarragona.

Taula 28. Saldo migratori intern
Resta
Mateixa
Resta de
Resta
Any
de la
comarca
Catalunya d'Espanya
província
2007
-1.328
-266
338
30
2006
-1.295
-502
272
-75
2005
-864
-196
340
-12
2004
-389
-47
481
413
2003
-473
-157
317
411
2002
-197
53
224
346
2001
-283
-10
134
361
2000
124
544
676
699
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

Total
-1.226
-1.600
-732
458
98
426
202
2.043

A partir de les dades anteriors podem inferir que la ciutat de
Tarragona presenta en els tres darrers anys saldos migratoris
interns negatius.
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Gràfic 12. Evolución del saldo migratori intern de la
població de Tarragona 1988-2007
2.500
2.000
1.500
1.000
500
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-500
-1.000
-1.500
-2.000

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Al Gràfic 12 es veu clarament com el saldo migratori intern
presenta valors negatius pràcticament per a tot el període
considerat, excepte per al 2000-2004, tornant-se novament
negatiu a partir d’aquesta data.
Tanmataiex, avançem que la taxa bruta de creixement migratori2,
és positiva, amb altibaixos durant el període 1988-2007, per
l’efecte de la immigració.
La immigració estrangera ha experimentat un important
increment en els darrers anys en un període molt curt de temps.
La intensitat de la immigració està començant a transformar
les característiques demogràfiques del nostre país, les nostres
ciutats i els nostres barris. A la importància de la immigració
en la configuració de l’estructura de la població hem de sumar
els canvis socials i culturals que aquest moviments de població
comporten.

2
Quocient entre el saldo migratori en un any determinat i la població a meitat del període. Per al
període 1986-2001 el saldo migratori s'estima a partir de l'equació compensadora (creixement total = creixement natural + creixement migratori). Per a l'any 2002 i posteriors el saldo migratori es calcula sumant
els saldos migratoris intern i extern. S'espressa en tant per mil.
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Comencem la nostra anàlisi amb l’evolució del total de ciutadans Capítol 2. Estudi demogràfic de la ciuestrangers a la ciutat de Tarragona.
tat de tarragona
Taula 29. Evolució de la població estrangera
Any
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Increment
Estrangers
2000=100
573,2
19.806
466,6
16.669
369,5
13.813
241,5
10.047
163,1
7.740
81,0
5.326
25,7
3.698
2.942
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

Increments
interanuals
18,8
20,7
37,5
29,8
45,3
44,0
25,7
-

Les dades mostren clarament els increments de població
estrangera a la ciutat de Tarragona. L’evolució presenta pujades
interanuals al llarg dels darrers 8 anys, amb creixements
percentuals del 44% i del 45% en els períodes 2001-2002
i 2002-2003, respectivament. Els increments percentuals
interanuals baixen a partir del 2005, però en tot cas segueixen
sent considerables.
Si comparem la situació entre l’any 2000 i el 2007 l’increment
percentual ha estat del 573%, dada que per si sola ja mostra
la importància del fenomen. Actualment, la població estrangera
a la ciutat de Tarragona representa el 14’7% del total de la
població. És interessant comparar aquest percentatge amb els
nivells que presenten altres entitats territorials.
Taula 30. Percentatge de població estrangera. Any 2007
Tarragona

14,70%

Tarragonès

16,10%

Tarragona-província

15,30%

Catalunya

13,50%
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

El percentatge de població estrangera a la ciutat és una mica
superior a la mitjana de Catalunya, però inferior a les mitjanes
que presenten tant la comarca del Tarragonès, com el total de
la província de Tarragona. El diferencial, de més d’un punt, amb
la dada de la comarca és la dada més significativa.
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Una altre característica del procés immigratori experimentat
per la ciutat de Tarragona és l’elevat grau d’heterogeneïtat de
la població nouvinguda. Tot i que els fluxos inicials provenien de
les zones del nord d’Àfrica i d’alguns països de Llatinoamèrica,
els darrers anys s’han incorporat fluxos importants i continuats
de zones d’Àfrica subsahariana, així com d’alguns països de la
Europa de l’est (Romania, bàsicamen), que han passat en el
període estudiat a ser ciutadans de la UE. Les Taules 31 i 32 ens
mostren els diferents orígens i l’evolució al llarg del temps, en
termes absoluts i percentuals.

Taula 31. Distribució segons nacionalitat. Valors absoluts
Any
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Total
estrangers

Resta
UE

Resta
Europa

Àfrica

18.585
15.329
12.501
8.540
6.222
3.869
2.296
1.547

4.684
1.926
1.526
1.075
941
742
608
523

789
2.298
1.803
1.204
723
322
168
81

6.303
5.196
3.908
2.376
1.674
1.218
747
529

Amèrica
nord/
central
470
414
417
325
263
188
150
102

Amèroca
sud

Àsia i
Oceània

Total
població

5.335
4.645
4.225
3.187
2.308
1.149
453
176

1.004
850
622
373
313
250
170
136

134.163
131.158
128.152
123.584
121.076
117.184
115.153
114.097

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat
Taula 32. Distribució segons nacionalitat en percentatges

Total
estrangers

Resta
UE

Resta
Europa

Àfrica

Amèrica
nord/
central

Amèroca
sud

Àsia i
Oceània

2007

100,0

25,2

4,2

33,9

2,5

28,7

5,4

2006

100,0

12,6

15,0

33,9

2,7

30,3

5,5

2005

100,0

12,2

14,4

31,3

3,3

33,8

5,0

2004

100,0

12,6

14,1

27,8

3,8

37,3

4,4

2003

100,0

15,1

11,6

26,9

4,2

37,1

5,0

2002

100,0

19,2

8,3

31,5

4,9

29,7

6,5

2001

100,0

26,5

7,3

32,5

6,5

19,7

7,4

2000

100,0

33,8

5,2

34,2

6,6

11,4

8,8

Any

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

40

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Els estrangers majoritaris són els originaris d’Àfrica (33,9% Capítol 2. Estudi demogràfic de la ciusobre el total d’estrangers) entre els quals molt majoritàriament tat de tarragona
són de nacionalitat marroquina; seguits dels de l’Amèrica del
Sud (28,7%) i els de la resta d’Europa (25,2%).

2.3 moviment migratori

La tendència els darrers anys s’ha concretat en un fort increment
de la població d’origen estranger a la ciutat, incrementant-se
especialment els fluxos procedents de països d’Àfrica i d’Amèrica
del sud. L’increment és generalitzat en tots els orígens, encara
que els darrers anys s’ha accentuat en els nascuts a l’Àfrica, que
han tornat a ser els més nombrosos a partir del 2006, superant
als nascuts a l’Amèrica del Sud. Les dades de la resta de la UE
i de la resta d’Europa presenten una modificació l’any 2007,
ja que aquest és el primer any en que la població nascuda a
Romania i Bulgària ha passat a incorporar-se a la columna que
recull els nacionals de països de la UE, en atenció a l’ingrés
d’aquests dos països a la UE. L’increment de més de 12 punts
percentuals de l’any 2006 al 2007 en la categoria UE, respon a
aquesta nova consideració.

La població de la ciutat
de Tarragona ha experimentat transformacions molt semblants
a altres indrets de Catalunya, però amb més
intensitat

L’anàlisi dels percentatges d’increment de cada origen poden
ajudar a apreciar aquesta tendència. A l’increment de les
poblacions de la UE i de la resta d’Europa l’interval correspon Les dades mostren un
creixement de la poals anys 2000-2006.
blació de la ciutat. Amb
taxes de creixement
Taula 33. Increment percentual de la població estrangera segons properes al 2% anual,
la població presenta un
origen. Període 2000-2006
important dinamisme
Amèrica
Amèroca
Àsia i
Resta UE
268%

Resta Europa

Àfrica

nord/central
sud
2.737%
1.091%
360%
2.932%
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

Oceània
638%

La Taula 33 recull les dades del període 2000-2006, no s’han
incorporat les de l’any 2007 ja que a partir d’aquest any els
ciutadans d’origen romanes i búlgar i han passat a ser considerats
dintre de l’apartat “resta UE”. La inclusió d’aquests ciutadans
hauria fet modificar considerablement els increments finals.
Els increments presenten valors molt elevats, amb pujades
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de prop del 3000% en el cas del nascuts a Amèrica del Sud,
que juntament amb els originaris de la resta d’Europa, són els
grups amb increments percentuals més forts. L’antiguitat de
la immigració del Magrib mitiga el percentatge d’increment del
grup originari de l’Àfrica, que l’any 2000 ja presentava un valors
considerables.
Ens ha semblat interessant incorporar la variable sexe per poder
veure les diferències existents entre els diversos grups, per tal de
comprendre l’heterogeneïtat del conjunt d’immigrants. La Taula
34 presenta les dades globals i la Taula 35 els percentatges.

Taula 34. Distribució segons nacionalitat i sexe. Valors absoluts.
Any 2007
T o t a
estrangers

l

Resta UE

R e s t a
Àfrica
Europa

Amèrica Amèrica À s i a
Central
del Sud
Oceania

Homes

10.065

2.569

398

3.889

200

2.399

610

Dones

8.520

2.115

391

2.414

270

2.936

394

Total

18.585

4.684

789

6.303

470

5.335

1.004

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

Taula 35. Distribució segons nacionalitat i sexe. Percentatges. Any 2007

Homes
Dones
Total

T o t a l
R e s t a
Resta UE
estrangers
Europa
54,16
54,85
50,44
45,84
45,15
49,56
100,00
100,00
100,00

Amèrica Amèrica À s i a
Central del Sud Oceania
61,70
42,55
44,97
60,76
38,30
57,45
55,03
39,24
100,00 100,00 100,00 100,00

Àfrica

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

La major part dels orígens mostren major presència d’homes
que de dones, excepte per als procedents del continent
americà: el 57,4% i el 55% dels estrangers nascuts a Amèrica
central i Amèrica del sud són dones. A la resta de nacionalitats
predominen els homes: un 54% dels de la resta de la UE, un
50,4% dels de la resta d’Europa i molt més clarament el 62%
dels africans i dels procedents d’Àsia.

42

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Gràfic 13. Distribució segons nacionalitat i sexe dels
estrangers. Any 2007
100%

2.3 moviment migratori
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

Gràfic 14. Evolució de la taxa bruta de creixement
migratori. Tarragona ciutat, 1988-2007
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat

Com ja hem assenyalat abans, la taxa bruta de creixement
migratori, que combina la migració interna i la migració externa,
ofereix xifres positives a partir de finals dels anys 90 del segle
passat. Cal tenir en compte que aquesta taxa, a partir de l’any
2002 i posteriors es calcula sumant els saldos migratoris intern
i extern, i que com hem vist els saldo migratori intern presenta
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valors negatius per a la ciutat. Doncs bé, tot i així, les xifres
corresponents als anys 2004 i 2005 són elevades, propo del 30
per mil.
La població de la ciutat de Tarragona ha experimentat
transformacions molt semblants a altres indrets de Catalunya,
però amb més intensitat.
Les dades mostren un creixement de la població de la ciutat.
Amb taxes de creixement properes al 2% anual, la població
presenta un important dinamisme, malgrat que s’observen
els darrers anys increments interanuals molt desiguals. És
necessari observar la tendència de creixement a futur, seguint
les sèries temporals que les dades oficials ens proporcionen.
En concret, els fluxos immigratoris que impacten decisivament
sobre l’estructura d’edats de la població i sobre els efectius
finals, estan experimentant els dos darrers anys creixements
molt més baixos que en anys anteriors, fet que està directament
relacionat amb les conjuntures econòmiques, a l’oferta de
treball i a la recomposició de les famílies immigrades. El futur, en
aquest sentit, no presenta un patró, ara per ara, de creixement
sostingut, bé al contrari s’haurà de seguir la seva evolució els
propers anys per tenir una radiografia més centrada en períodes
llargs.
Els increments poblacionals han estat d’una certa envergadura
en la província de Tarragona i, en concret, en el Camp,
comparativament amb altres unitats territorials catalanes.
Donat el paper de Tarragona como a capital, la seva centralitat
geogràfica i la concentració de determinats serveis a la ciutat,
aquest serà un element d’estudi necessari en el disseny de
determinades actuacions en el camp dels transports, les
infrastructures i serveis, com el sanitaris, els educatius o la
universitat, entre d’altres.
Els motius d’aquest creixement són variats. En primer lloc, la
taxa de natalitat, dos punts per sobre de la mitjana de Catalunya
i que ha experimentat creixements en els darrers vuit anys.
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Aquest increment està motivat per l’arribada a l’edat fèrtil de
les generacions nascudes a les dècades dels anys 60 i 70 i, per
la cada vegada més gran afluència de persones estrangeres,
majoritàriament en les edats considerades demogràficament
parlant com les edats reproductives.
L’estructura de la població presenta un percentatge de joves
lleugerament superior al conjunt de Catalunya i això permet
que la ciutat presenti un dels índex d’envelliment més baixos
de tota Catalunya, comparant-la amb ciutats de les seves
característiques. Aquesta dada es complmenta si considerem
que l’edat mitjana dels tarragonins és de menys de 39 anys,
una dada també més baix que la mitjana de Catalunya que
es situa en 40,3 anys. Tanmateix, l’estructura de la piràmide
d’edats de la ciutat de Tarragona no s’alunya molt de la figura
clàssica de les societats en les que es produeix un increment
percentual dels efectius de més edats, sobretot, en el nostre
cas, dels efectius compresos en les edats corresponents a l’edat
productiva.
Si la intensitat de la natalitat segueix amb els paràmetres dels
darrers anys, és factible que es produeixi un “rejoveniment” de
la piràmide poblacional, amb un major pes percentual dels grups
d’edats d’entre els 0 i 15 anys. Però, com hem apuntat abans,
els increments de natalitat tenen, en el nostre cas, molt a veure
amb l’arribada de població estrangera. I les circumstàncies
econòmiques actuals, sembla que no són prou atractives com a
per a seguir manetnint els increments interanuals de població
estrangera.
Com ja hem comentat abastament, un element clau per
explicar el creixement demogràfic de la ciutat de Tarragona és
el comportament dinàmic dels fluxos migratoris en els darrers
anys. Aquest dinamisme presenta comportaments diferenciats
entre els fluxos interns de població (els moviments que es
produeixen dins del territori espanyol) i els fluxos migratoris
amb l’exterior. Mentre el saldo migratori intern presenta valors
negatius els darrers anys pel que fa als increments interanuals,
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aquest efecte es contraresta amb l’arribada de població
estrangera.

2.3 moviment migratori

Les migracions interiors representen la pèrdua de més de 1000
habitants anuals, que es desplacen de forma majoritària cap a
altres poblacions de la comarca o de la província de Tarragona.
Per tant, es configura un moviment poblacional cap a localitats
properes. Cal suposar que a aquest fenomen han contribuït,
d’una banda el comportament del mercat immobiliari i de l’altre,
la tendència al canvi de residència de les zones urbanes cap a
altres menys denses i sobre les que se té una percepció de
gunayar qualitat de vida.
Per contra, el saldo migratori amb l’exterior presenta taxes
de creixement importants. Actualment, la població estrangera
representa el 14,7% de la població de Tarragona, un percentatge
lleugerament superior al que presenta Catalunya i una mica
més baix que els nivells de la comarca del Tarragonès i del
total provincial. L’element més característic d’aquesta situació
és que s’ha produït en un període molt curt de temps, ja que
si calculem els increments que s’han experimentat en els
darrers vuit anys, trobem percentatges propers al 3000%
en els estrangers procedents d’alguns orígens. Tot i que la
recent situació de desacceleració econòmica pot suposar un
fre a aquesta tendència, altres elements com l’augment dels
processos de reagrupació familiar, fan necessari un seguiment
del comportament dels fluxos de migració exterior.
Assenyalar, finalment, que les nacionalitats que presenten
un comportament més dinàmic en els darrers anys, són les
originàries dels països de Llatinoamèrica i l’Europa de l’Est,
mentre els fluxos migratoris d’Àfrica i Àsia semblen haver
minvat proporcionalment, encara que la proporció d’estrangers
més nombrosa segueixi sent la procedent del Marroc.
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3.1 Composició de les llars de Tarragona

Les llars de la ciutat
de Tarragona estan
majoritàriament formades per 2 persones

La mitjana de membres de les llars de Tarragona és de 2,7,
amb un màxim de 8 i un mínim d’1 membre. Les llars de la
ciutat de Tarragona estan majoritàriament formades per 2
persones, concretament el 29,3% del total de les llars que han
participat en l’enquesta. Això suposa una xifra aproximada de
12.047 llars amb dos membres (amb un interval ± 5,9 ). Entre
aquestes llars formades per dos membres hi ha una varietat
de tipus a tenir en compte: d’una banda, la llar monoparental
estricta, formada per una persona adulta (pare o mare) amb
fills menors d’edat al seu càrrec; també s’inclouen aquí les llars
monoparentals esteses formades per una persona adulta (pare
o mare) amb fills algun dels quals és major d’edat. També estan
incorporades a aquesta categoria de “llar amb dos membres”
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parelles adultes sense fills ni altres familiars, persones que
comparteixen habitatge (per exemple, dos estudiants, dues
persones que treballen...).

3.1 COMPOSICIÓ DE LES
LLARS DE TARRAGONA

Seguidament observem les llars amb 4 membres. En la majoria
dels casos, aquest número representa l’estructura familiar
predominant que segueix essent la família nuclear composada
per pare, mare i dos fills/es. Concretament el 22,4% de les llars
entrevistades corresponen a aquest patró. També és majoritari
aquest patró entre les llars que tenen 3 membres, és a dir un
19,4% del total. Si acceptem que majoritàriament aquestes
tipus de llars són fonamentalment nuclears, obtenim el 41,8%
de les llars. Aquest percentatge situa la representació d’aquests
tipus de famílies una mica per sota de l’obtinguda en el Cens
del 2001, quan representaven el 43,7%.
És interessant també observar com el 20,7% són llars
unipersonals, en les que predomina lleugerament aquella en la
que viu un jove i/o adult sol. Aquest fenomen ha anat canviat
al llarg del temps: abans les llars unipersonals eren degudes,
bàsicament, a la mort d’un dels cònjuges, situació que feia que
la major part de les llars unipersonals fossin de dones grans;
ara, el 11,5% del total de llars són de joves i/o adults sols,
un percentatge que ve incrementant-se al llarg de les últimes
dècades. Els joves i/o adults sols representen, així, el 55,4% de
les llars unipersonals.
Taula 1. Membres que composen la llar
Membres a la llar
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

N
193
273
181
209
56
15
3
1
931

%
20,7
29,3
19,4
22,4
6,0
1,6
,3
,1
100,0

% acumulat
20,7
50,1
69,5
91,9
98,0
99,6
99,9
100,0

Les llars de més de 5 membres són pràcticament residuals
en la fesomia de l’estructura de les llars tarragonines. Aquest
tipus de llars sumen un 2% del total i una part d’elles, com es
veurà més endavant, estan composades per immigrants que
comparteixen habitatge.
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Gràfic 1. Membres que composen la llar segons Cens del 2001 i ECVPT
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En el Gràfic 1 es veu el predomini de les llars de 2 membres i
de 4 membres. Comparativament també amb el cens del 2001,
les llars unipersonals han augmentat lleugerament el seu pes
percentual mentre que les llars de tres membres han baixat de
3 punts percentuals. La tendència és que segueixen augmentat
les llars unipersonals.
També és interessant observar la distribució de les llars segons
la seva estructura1. Com es veu al gràfic, hi han hagut petites
variacions en l’estructura de les llars a Tarragona. Han augmentat
les llars unipersonals, del 20,5% xifra del Cens 2001, al 21,3%
que reflecteix l’ECVPT2007. Els altres tipus de llars que pugen
sensiblement són les formades per una parella sola i les llars
formades per grups sense relació de parella.
Gràfic 2. Tipus de llars segons Cens del 2001 i ECVPT (percentatges)
4 5,0
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3 5,0
3 0 ,0
2 5,0
2 0 ,0
15,0
10 ,0
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20,1
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Cens 2001
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E C VP T

20,7

8,9

C ens 2001
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S’ha adoptat aquí la classificació que utilitza l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
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Dintre d’aquesta última categoria classificadora és d’especial
interès l’estudi de les llars en les que conviuen persones
immigrades, no tant pel fet de que convisquin semblantse a una unitat familiar, sinó per observar les condicions
3.1 COMPOSICIÓ DE LES
sociodemogràfiques dels propis individus que conviuen. Aquest
LLARS DE TARRAGONA
tema i aquesta anàlisi es realitzarà en un altre apartat d’aquest
informe.
La distribució del tipus de llar segons el barri de residència és
la següent:
Taula 2. Distribució de les llars segons el barri de residència
Unipersonal

Monoparental

Parella
sola

Parella
amb fills

Dos
nuclis

Grup
sense
relació

Part alta

20,0%

10,0%

23,3%

33,3%

0,0%

13,3%

Eixample centre

21,9%

10,3%

28,4%

24,5%

1,3%

13,5%

Eixample nord

6,9%

5,2%

10,3%

69,0%

1,7%

6,9%

Eixample sud

37,0%

4,2%

18,8%

27,9%

0,6%

11,5%

Barris marítims

40,5%

5,4%

21,6%

27,0%

0,0%

5,4%

Torreforta

27,5%

14,3%

13,2%

44,0%

1,1%

,0%

Camp-clar

13,2%

34,0%

18,9%

32,1%

,0%

1,9%

Bonavista

7,3%

2,4%

24,4%

58,5%

2,4%

4,9%

La Canonja

22,2%

0,0%

22,2%

38,9%

16,7%

,0%

St Salvador

5,1%

13,6%

10,2%

67,8%

1,7%

1,7%

17,8%

5,1%

26,3%

44,9%

2,5%

3,4%

8,3%

0,0%

25,0%

66,7%

0,0%

0,0%

8,1%

8,1%

32,4%

45,9%

2,7%

2,7%

12,1%

9,1%

9,1%

66,7%

0,0%

3,0%

20,7%

8,9%

20,7%

41,7%

1,5%

6,4%

St Pere i St Pau
Llevant
Riu clar/Parc/
Icomar/Floresta
MiracleArrabassada
Total

Total
100,0%
(n = 30)
100,0%
(n = 155)
100,0%
(n = 58)
100,0%
(n = 165)
100,0%
(n = 37)
100,0%
(n = 91)
100,0%
(n = 53)
100,0%
(n = 41)
100,0%
(n = 18)
100,0%
(n = 59)
100,0%
(n = 118)
100,0%
(n = 36)
100,0%
(n = 37)
100,0%
(n = 33)
100,0%
(n = 931)

A la Taula 2 presentem la distribució dels tipus de llars que han
participat en l’enquesta en els diferents barris de la ciutat:
•

•

•

Part alta. Dos de cada tres llars estan composades per parelles
amb fills. Li segueixen en importància les parelles soles (23%),
les llars unipersonals (20%) i els grups sense relació (13%).
Eixample centre. En aquest barri predominen les parelles soles
(28,4%) seguides de les parelles amb fills (24,5%) i de les
llars unipersonals (22%).
Eixample nord. El predomini de les parelles amb fills és aquí
el més clar de tots els barris de Tarragona: el 69% de les
llars. Li segueixen les parelles soles amb una representació del
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10,3%.
Eixample sud. Llars de nova formació fan que aquest barri
sigui el segon amb més presència de llars unipersonals,
fonamentalment de joves: el 37% de llars són unipersonals. Li
segueixen en importància les llars formades per parelles amb
fills seguides de parelles soles (18,8%).
Barris marítims. És el barri on més presència s’observa de
llars unipersonals (en aquest cas, majoritàriament formades
per gent gran): concretament el 40,5%. A continuació tenim
les parelles amb fills (27%) i les parelles soles (21,6%).
Torreforta. Parelles amb fills (44%), llars unipersonals (27,5%)
i monoparentals (14,3%) són les formacions més freqüents en
aquest barri.
Camp-clar. Aquí predominen amb un 34% les llars monoparentals
seguides de molt a prop per les famílies amb fills (32,1%) i les
parelles soles (18,9%).
Bonavista. El 58,5% de les llars entrevistades estam formades
per parelles amb fills. Pràcticament una de cada quatre llars
són parelles soles.
La Canonja. La presència de llars unipersonals és també
important aquí (22,2%) al mateix nivell que les parelles soles
(22,2%). Predominen les parelles amb fills (38,9%) i destaquen
també les llars de dos nuclis (16,7%).
Sant Salvador. El recent creixement del barri fa que les llars
formades per parelles amb fills siguin les majoritàries: 67,8%.
Destaquen també les llars monoparentals amb un 13, 6%.
Sant Pere i Sant Pau. En aquest cas també el creixement
urbanístic ha fet que les llars formades per parelles amb fills
i parelles soles siguin les més presents, amb un 44,9% i un
26,3% respectivament. Conviuen aquestes famílies amb un
17,8% de llars unipersonals, repartides entre gent gran i joves
que accedeixen a l’autonomia.
Llevant. Es tracta d’una zona en la que predominen les
urbanitzacions i els tipus de llars de parelles amb fills, 66,7%,
i de parelles soles, 25%.
Riu clar/Parc/Icomar/Floresta. En la composició d’aquesta
zona predominen les parelles amb fills (45,9%), seguides
de les parelles soles (32,4%). La monoparentalitat i les llars
unipersonals representen un 8,1% cadascuna.
Miracle-Arrabassada. Majoritàriament amb un 66,7%,
predominen les llars de parelles amb fills seguides a distància
per les llars unipersonals, 12,1%.

El barris de Tarragona han experimentat al llarg de l’última
dècada canvis demogràfics que han portat a una certa distribució
de la tipologia de les llars. La radiografia d’aquesta distribució
mostra el procés sofert en les diferents zones del territori.
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•
•

•

El “rejoveniment” de barris com Sant Salvador i Sant Pere i
Sant Pau amb l’expansió de la construcció i dels habitatges de
protecció oficial en determinades zones.
L’arribada de persones nouvingudes a zones com ara Torreforta,
Camp-clar i Bonavista.
La presència també de famílies immigrades i de llars sense
nucli als barris centrals de la capital.
La concentració de llars unipersonals en barris perifèrics i en
determinades zones de Tarragona centre, incloses l’expansió
nord i sud.
Una important presència de llars monoparentals en barris com
ara Camp-clar i Torreforta.

Tots els barris i les zones que inclouen aquests barris estan
sotmesos a transformacions que tenen a veure fonamentalment
amb processos com ara la immigració, l’expansió urbanística i la
remodelació de la ciutat que impulsa l’administració municipal.
En la Taula 3 es presenten els percentatges de llars segons el
seu pes en les diferents zones de la ciutat (els percentatges es
calculen ara para cada columna sobre el total de cada categoria
de llars). Com es veu, del total de llars unipersonals, la major
concentració es produeix en l’Eixample sud (31,6% del total).
Les llars monoparentals es concentren en Camp-clar (21,7%
del total). Les parelles soles, en l’Eixample centre (22,8% del
total). Les parelles amb fills en Sant Pere i Sant Pau (13,7% del
total). Les llars de dos nuclis estan més presents en La Canonja
(21,4%) i les llars amb grup sense relació es concentren en
l’Eixample centre (35%) i en l’Eixample sud (31,7%).
Taula 3. Tipus de llars segons el barri de residència, en percentatge

Part alta
Eixample centre
Eixample nord
Eixample sud
Barris marítims
Torreforta
Camp-clar
Bonavista
La Canonja
St Salvador
St Pere i St Pau
Llevant
Riu clar/Parc/
Icomar/Floresta
Miracle-Arrabassada
Total

Unipersonal

Monoparental

Parella sola

3,1%
17,6%
2,1%
31,6%
7,8%
13,0%
3,6%
1,6%
2,1%
1,6%
10,9%
1,6%

3,6%
19,3%
3,6%
8,4%
2,4%
15,7%
21,7%
1,2%
9,6%
7,2%
-

3,6%
22,8%
3,1%
16,1%
4,1%
6,2%
5,2%
5,2%
2,1%
3,1%
16,1%
4,7%

Parella amb
fills
2,6%
9,8%
10,3%
11,9%
2,6%
10,3%
4,4%
6,2%
1,8%
10,3%
13,7%
6,2%

1,5%

3,6%

6,2%

4,4%

2,1%
100,0%
(n=193)

3,6%
100,0%
(n=84)

5,7%
100,0%
(n=386)

1,6%
100,0%
(n=193)
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Dos nuclis

Grup sense
relació
6,7%
35,0%
6,7%
31,7%
3,3%
1,7%
3,3%

Total

1,7%
6,7%
-

3,2%
16,6%
6,2%
17,7%
4,0%
9,8%
5,7%
4,4%
1,9%
6,3%
12,7%
3,9%

71,1%

1,7%

3,9%

100,0%
(n=15)

1,7%
100,0%
(n=60)

3,5%
100,0%
(n=931)

14,3%
7,1%
7,1%
7,1%
7,1%
21,4%
7,1%
21,4%
-
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La distribució espacial de la població té a veure amb processos
que es van desenvolupant en el temps com a resultat de les
transformacions socials, territorials i urbanístiques. La geografia
de les categories socials, com es distribueixen espacialment,
dóna compte també dels processos de separació de les llars
segons els estatus socials que ostenten i, per la mateixa raó,
dels processos d’agrupació de les mateixes.
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3.2 Una aproximació a la situació econòmica de
les llars
Un dels indicadors que mesura de forma indirecta l’estatus de
les llars és el nivell d’ingressos mensuals nets2. Aquest és el
resultat de sumar els salaris, els rendiments i les prestacions que
reben tots els membres de la llar. Aquest indicador ens serveix
per realitzar una primera aproximació per a la localització de les
llars amb més o menys ingressos, posant-les en relació amb el
lloc de residència de la llar, és a dir el barri on habita.
Veiem, primer, algunes característiques de la variable ingressos
nets mensuals de la llar. La mitja aritmètica dels ingressos
nets mensuals de totes les llars de Tarragona és de 2.203,5 €.
Aquesta xifra no és una bona mesura dels ingressos mensuals
de les llars donat l’elevada dispersió dels ingressos. Una primera
correcció que podem efectuar és la d’utilitzar com a mesura de
posició central la mitjana retallada al 5%: aquesta és el resultat
d’eliminar el 5% dels casos amb els valors més petits i el 5%
dels casos amb els valors més grans, amb l’objectiu d’obtenir
una mitjana que no sigui tan sensible als valors extrems.
Doncs bé, el valor d’aquesta mitjana és ara 2.002,8 €, és a
dir, 200 € menys, aproximadament, que la mitjana aritmètica
sense retallar. S’interpreta que aquesta segona xifra ajusta
més la realitat del poder adquisitiu de la majoria de les llars
tarragonines.
Seguint amb la mitjana retallada com a referent, calculem
l’interval de confiança per als ingressos mensuals nets de la
població de llars de Tarragona, que com sabem són un total
de 41.116 segons el Cens de l’any 2001. Els límits superior i
inferior de l’interval són els següents:

Límitsuperior = 2.116,3 €
Límitinferior = 1.889,2 €
Amb un nivell de confiança del 95%, l’ingrés mitjà de les llars
tarragonines es troba entre aquests límits. La distància o precisió
de l’interval és, com es pot observar, d’aproximadament 227 €,
2
Es calcula l’ingrés total de cada llar a partir de la suma de les rendes següents: les rendes procedents del treball per compte pròpia, per compte d’un altre, les rendes de capital, les prestacions socials,
pagaments o devolucions de l’IRPF, el lloguer imputat, els ingressos d’assistència social, les transferències
entre llars, els interessos hipotecaris abonats, els impostos regulars sobre el patrimoni i les rendes de propietat.
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forquilla que es considera acceptable donada la variabilitat de
la distribució dels ingressos mensuals de les llars.
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Podem utilitzar també, alternativament, una altre estimador
de tendència central, com ara l’Estimador-M de Huber. Aquest 3.2 UNA APROXIMACIÓ A
LA SITUACIÓ ECONÒMICA
estimador és una mitjana ponderada en la que els pesos DE LES LLARS
assignats als casos depenen de la distància de cada cas al
centre de la distribució3. Aquest estimador és menys sensible
que la mitjana aritmètica als valors extrems. Doncs, bé, el valor
de l’Estimador-M d’Huber és 1.840,4 €. Com es veu, encara
rebaixa més el valor anterior de la mitjana truncada. A partir
d’aquest nou valor obtingut, podem calcular el nou interval de
confiança per a la mitja d’ingressos de la població de llars de
Tarragona, que ara si situarà entre:
Límitsuperior = 1.953,9 €
Límitinferior = 1.726,8 €
També amb un nivell de confiança del 95%, la distància entre els
límits és aproximadament de 227 €. En aquest cas, com es veu
s’ajusta a la baixa sobretot el límit superior de l’interval (donat
que, com ja hem comentat s’han ponderat les puntuacions
normalitzades). Així que podem afirmar que els ingressos
mitjans mensuals de les llars de Tarragona es troben entre els
1.726,8 € i els 1.953,9 €.
Una altra constatació interessant és que el valor de l’Estimador-M
de Huber (1.840,4 €) s’aproxima al valor de la mediana de la
distribució: 1.791 €. La diferència és, per tant, de 48,7 €.
Taula 4. Percentils de la variable ingressos nets mensuals
Percentils
5
10
25
50
75
90
95

Promig ponderat
408,3
583,3
1050,0
1791,7
2812,5
4200,0
5750,0

Bisagres de Tukey

1050,0
1791,7
2803,3

3
Aquest estimador, així com l’Estimador biponderat de Tukey, l’Estimador-M de Hampel o
l’Ona d’Andrews, es basa en el mètode de màxima versemblança. En la ponderació dels casos, els centrals reben un pes d’1 i la resta reben un pes tant menor quant més allunyats es trobin del centre. Quan la
distribució és molt asimètrica és preferible utilitzar qualsevol dels estimadors anteriors com a índex de tendència central. En concret en l’Estimador-M de Huber les puntuacions típiques menors que una constant,
reben un pes d’1. Els casos que tenen els majors valors absoluts tenen pesos tant més petits quant major és
la seva distància respecte al valor 0. La constant és 1,339.
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Com es veu a la Taula 4 dels percentils, la mediana assoleix el
valor 1.791,7 €. Per tant, el 50% de les llars es troben per sota
d’aquests ingressos mensuals nets, mentre que el 25% de les
llars es troben per sota dels 1.050 € d’ingressos.
La distància entre el percentil 10 i el 50 és de 1.208,4 €, mentre
que la distància entre el percentil 50 i el 90 és de 2.408,3
€. Això indica que estem davant d’una distribució asimètrica
positiva. Una idea també de la dispersió de la distribució ens
l’ofereix el rang interquartílic, és a dir, la diferència entre el
tercer i el primer quartil4; en el cas que ens ocupa el valor que
assoleix és 1.762,5 €.
Veiem ara els valors de tendència central i de dispersió per a
cadascú dels barris on s’ha obtingut informació a través de la
mostra.

Taula 5. Valors dels estimadors estadístics per a la mitjana d’ingressos
(magnituds expressades en euros)
Mitjana
retallada

Estimador-M de Huber

Parta alta

1957,5

Eixample centre

Interval de confiança per
als ingressos

Mediana

Rang
interquartílic

1968,6

Límit
superior
2025,1

Límit
inferior
1912,1

2008,3

1501,25

1948,6

1836,9

1922,5

1751,3

1791,7

1725

Eixample nord

3650

3509,5

3631,8

3387,2

3250

2401,1

Eixample sud

1906,5

1639,6

1756,9

1522,3

1500

2177,1

Barris marítims

1654,3

1599,1

1687,8

1510,4

1808,3

2100

Torreforta

1652,4

1622,8

1703,0

1542,6

1700

1406,7

Camp-clar

1422,3

1340,1

1402,7

1277,5

1266,7

1125

Bonavista

1873,8

1812,9

1935,2

1812,3

1800

1227,7

La Canonja

1823,0

1480,1

1546,7

1413,5

1308,3

1687,5

St Salvador

1980,3

1904,8

2047,6

1912,9

1896,3

825,0

St Pere i St Pau

1965,5

1814,4

1896,4

1732,4

1516,7

2212,5

Llevant

5599,9

5590,4

5818,3

5362,5

5833,3

6358,3

Riu clar/Parc/
Icomar/Floresta

1242,9

1133,8

1470,0

797,6

1208,3

941,7

MiracleArrabassada

2708,5

2489,9

2636,8

2343,0

2500

2620,8

4
Els quartils: valors que divideixen el conjunt d’observacions, ordenades de menor a
major, en quatre grups amb el mateix número d’elements.
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Gràfic 3. Ingressos mensuals de les llars segons zona
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Miracle-Arrabassada

3000

St Salvador

2000
1000

Riu clar i Parc

St Pere i St Pau

0

Torreforta

Parta alta

Barris marítims

Eixample centre

La Canonja

Eixample sud
Bonavista

Les dades de la Taula 5 i el Gràfic 3 mostren la desigual distribució
dels recursos entesos aquests com a ingressos nets mensuals
de les llars. Aquest indicador és un indicador indirecte del nivell
d’exclusió social potencial i de la prevalència de les situacions
de pobresa. En el gràfic, els barris apareixen ordenats de major
a menor ingressos mensuals nets. Llevant apareix en primer lloc
amb el nivell mitjà d’ingressos més elevat, seguida d’Eixample
nord i Miracle-Arrabassada; tanca el llistat en les darreres
posicions els barris de Ponent. Aquesta informació dibuixa una
geografia dels ingressos nets mensuals que divideix la ciutat en
espais clarament delimitats.
És interessant també mostrar la distribució de freqüències de
la variable ingressos nets anuals en el conjunt de les llars de
Tarragona, de forma agrupada. Per això, hem considerat per
a l’anàlisi els trams d’ingressos utilitzats en l’”Encuesta de
Condiciones de Vida” de l’Instituo Nacional de Estadística, que
categoritza els ingressos en els següents trams:
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Taula 6. Llars segons trams d’ingressos anuals nets
n

%

% acumulat

Fins 9000

214

23,0

23,0

De 9001 a 14000

122

13,1

36,1

De 14001 a 19000

115

12,4

48,4

De 19001 a 25000

139

14,9

63,4

De 25001 a 35000

131

14,1

77,4

Més de 35000

210

22,6

100,0

Total

931

100,0

Com veiem l’estructura dels ingressos anuals nets de les llars
de Tarragona ens ofereix una forma característica en “U”, on
destaquen els dos extrems d’ingressos: d’una banda, el 23%
de les llars tenen uns ingressos anuals inferiors o iguals a 9.000
€, i d’una altra, el 22,6% ingressen més de 35.000 € anuals.
Gràfic 4. Percentatge de llars amb diferents trams d’ingressos nets
anuals
26
24

23

22,6

22
20
18
14,9

16
13,1

14

14,1

12,4

12
10

F ins 9 0 0 0

De 9 0 0 1 a 14 0 0 0

De 14 0 0 1 a 19 0 0 0

De 19 0 0 1 a 2 50 0 0 De 2 50 0 1 a 3 50 0 0

M és de 3 50 0 0

Les llars que ingressen fins a 9.000 € anuals són on es concentra
el major nombre d’unitats familiars amb risc de pobresa,
donades les característiques de la composició familiar: a major
nombre de membres en aquesta categoria, major probabilitat
de viure en situació de pobresa relativa i/o de pobresa severa.
Aquest gràfic ens dibuixa una realitat social polaritzada. Les
categories centrals presenten pesos percentuals molt similars:
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entre el 12,4 % i el 14,9 %.

En termes de distribució dels ingressos al llarg dels 12 mesos
de l’any, i agafant la distribució de les llars segons el tram
d’ingressos al que pertanyen, podem presentar una nova lectura 3.2 UNA APROXIMACIÓ A
LA SITUACIÓ ECONÒMICA
de resultats:
DE LES LLARS
Taula 7. Percentatge de llars segons els seus ingressos mensuals
mitjans
Trams d’ingressos
anuals

Ingressos mensuals
mitjans de les llars(1)

Percentatge de llars

Fins 9000 €

526,3 €

23 %

De 9001 a 14000 €

986,2 €

13,1 %

De 14001 a 19000 €

1339,4 €

12,4 %

De 19001 a 25000 €

1846,9 €

14,9 %

De 25001 a 35000 €

2431,2 €

14,1 %

Més de 35000 €

3999,6 €

22,6 %

(1) S’ha utilitzat com a mesura l’Estimador-M de Huber

Com es veu en la Taula 7 els ingressos mitjans mensuals corregits
ens situen en una realitat on pràcticament un 23% de les llars
enquestades disposa d’uns ingressos al voltant dels 526 € de
mitjana mensuals. A l’extrem ens trobem amb un 23% de llars
que disposen de 3.996,6 € mensuals de mitjana.
Gràfic 5. Distribució dels ingressos anuals de les llars segons trams
d’ingressos
12000,00

Ingressos mensuals de la LLar (INGTLL/12)

10000,00
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De 14001 a
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De 19001 a
25000
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Veiem en aquest gràfic com la distribució dels ingressos anuals
de les llars és molt homogènia internament en cada tram
d’ingressos que hem considerat, excepte per a l’últim tram de
més de 35.000 €, en el que trobem valors atípics i extrems
3.2 UNA APROXIMACIÓ A
(en el gràfic assenyalats amb asteriscs i cercles). Aquesta
LA SITUACIÓ ECONÒMICA
estructura distributiva és lògica si tenim en compte que és
DE LES LLARS
en les llars amb rendes elevades on es poden trobar majors
distàncies en els ingressos. Dit d’una altra forma, les llars amb
menys recursos són més semblants entre si que no pas les llars
amb més recursos.
Veiem ara també com es distribueixen geogràficament les llars
segons els trams d’ingressos anuals:
Taula 8. Llars segons trams d’ingressos i barri on s’ubica
Llars segons trams d'ingressos
Fins
9000

De 9001 a
14000

De 14001 a
19000

De 19001 a
25000

De 25001 a
35000

Més de
35000

Parta alta

26,7%

10,0%

10,0%

16,7%

23,3%

13,3%

Eixample centre

25,2%

14,2%

7,7%

14,8%

18,1%

20,0%

Eixample nord

17,2%

1,7%

1,7%

5,2%

19,0%

55,2%

Eixample sud

33,9%

12,1%

10,9%

10,9%

9,7%

22,4%

Barris marítims

29,7%

13,5%

5,4%

13,5%

24,3%

13,5%

Torreforta

17,6%

20,9%

12,1%

18,7%

18,7%

12,1%

Camp-clar

17,0%

30,2%

13,2%

17,0%

15,1%

7,5%

Bonavista

9,8%

9,8%

14,6%

39,0%

12,2%

14,6%

La Canonja

11,1%

27,8%

22,2%

11,1%

11,1%

16,7%

St Salvador

8,5%

5,1%

18,6%

32,2%

23,7%

11,9%

St Pere i St Pau

23,7%

13,6%

18,6%

10,2%

6,8%

27,1%

Llevant

11,1%

2,8%

8,3%

8,3%

13,9%

55,6%

Riu clar/Parc/Icomar/
Floresta

40,5%

10,8%

24,3%

13,5%

2,7%

8,1%

Miracle-Arrabassada

21,2%

9,1%

18,2%

6,1%

22,9%

13,0%

12,0%

13,1%

45,5%
15,5%

23,5%

Total
100%
(n=30)
100%
(n=155)
100%
(n=58)
100%
(n=165)
100%
(n=37)
100%
(n=91)
100%
(n=53)
100%
(n=41)
100%
(n=18)
100%
(n=59)
100%
(n=118)
100%
(n=36)
100%
(n=37)
100%
(n=33)
100%
(n=931)

Podem resumir aquesta informació agrupant d’una banda les
llars amb menys ingressos, és a dir les que tenen “fins 9.000
€” i les que tenen “De 9.001 € a 14.000 €”, llars als que
denominaren de baixos ingressos, i d’una altra banda agrupem
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les que tenen més ingressos, és a dir les que estan dins les
categories “De 25.001 € a 35.000 €” i “Més de 35.000 €”. El
resultat és el següent:
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Taula 9. Percentatge de llars segons trams d’ingressos i barri
Percentatge de
Percentatge de
llars amb menys
llars amb més
ingressos
ingressos
Part alta
36,7
36,6
Eixample centre
39,4
38,1
Eixample nord
18,9
74,2
Eixample sud
46,0
32,1
Barris marítims
43,2
37,8
Torreforta
38,5
30,8
Camp-clar
47,2
22,6
Bonavista
19,6
26,8
La Canonja
38,9
27,8
St. Salvador
13,6
35,6
St. Pere i St. Pau
37,3
33,9
Llevant
13,9
69,5
Riu clar/Parc/Icomar/Floresta
51,4
48,6
Miracle-Arrabassada
30,3
45,5
Total
36,1
36,7

3.2 UNA APROXIMACIÓ A
LA SITUACIÓ ECONÒMICA
DE LES LLARS

Els percentatges no sumen 100 ja que es tracta aquí només de dues categories

Tal com havíem vist anteriorment, la distribució dels ingressos
nets anuals presenta una figura en forma de “U” per al total de
les llars residents a Tarragona. Les llars amb menys ingressos
anuals (suma de les llars que estan en les categories “Fins 9.000
€” i “De 9.001 € a 14.000 €”), són el 36,1% del total de llars.
Idèntica xifra representen les llars incloses en les categories
de majors ingressos nets anuals (“De 25.001 € a 35.000 €, i
“Més de 35.000 €): el 36,7%. Aquest fet mostra una situació
dual pròpia de la transformació de les societats urbanes, amb
un creixement relatiu de la pobresa (segons els indicadors per
a diferents realitats geogràfiques5).
Dualització d’ingressos. Aquesta realitat dual pel que fa
els ingressos es manifesta més clarament en unes zones de
Tarragona que no pas en altres. Així, els barris que presenten
idèntics o molt semblants percentatges (admetent una diferència
aproximada del ± 5% ) en les cues o extrems dels ingressos són:
la Part alta, Eixample centre, Barris marítims i St. Pere i St.
Pau.
5
Es poden consultar les dades d’Eurostat, Idescat o de l’INE per a tres realitats geogràfiques com ara UE, Catalunya i Espanya.
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Predomini dels trams de menors ingressos. En aquesta
situació es troben barris com Eixample sud (46% de llars amb
ingressos anuals inferiors a 14.000 €), Torreforta (38%), Campclar (47,2%), La Canonja (38,9%), Riu clar i Parc (40%), La
3.2 UNA APROXIMACIÓ A
Floresta (50%) i Icomar i entrevies (83,3%).
Predomini dels trams de majors ingressos. Són aquelles
llars aquells que sumen anualment més de 25.001 €. En aquest
grup es troben: Eixample nord, St. Salvador, Llevant i MiracleArrabassada.
80,00
Les
dades de la taula anterior amb la distribució per trams
Eixample nord
també les podem presentar en forma gràfica:

Llevant

Gràfic 6. Distribució dels barris segons trams extrems d’ingressos
60,00
nets
anuals

Llars amb més ingressos

LA SITUACIÓ ECONÒMICA
DE LES LLARS

Miracle-Arrabassada
40,00

St Salvador Eixample centre

Bonavista

Barris maritims

Total Part alta
St Pere i St Pau
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20,00

La Floresta
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Pràcticament el 62,7% de les llars de Tarragona estan situades
en edificis de més de 10 vivendes. Es tracta de pisos, dúplex o
3.3 CARACTERÍSTIQUES
àtics, vivendes on viu la majoria dels residents de Tarragona, DE L’HABITATGE
segons aquestes dades. Li segueixen en importància els
habitatges en edificis menys de 10 veïns, concretament un
27,2% habiten en aquest tipus de residència. Més lluny es
troben les cases unifamiliars, que representen el 9,6% del total
de llars en habitatges, essent el 5,3% cases adossades i el 4,3%
aïllades. Finalment són residuals les llars que estan situades en
habitatges destinats a altres usos.
Taula 10. Tipus d’habitatge
n

%

Casa unifamiliar aïllada

40

4,3

Casa unifamiliar adossada

49

5,3

Pis/dúplex/àtic en un edifici de menys de 10 habitatges

253

27,2

Pis/dúplex/àtic en un edifici amb 10 o més habitatges

584

62,7

5

0,5

931

100,0

Habitatge destinat principalment a altres usos
Total

Com es veu al Gràfic 7 aproximadament el 32% dels habitatges
estan construïts a partir de la dècada dels anys 1980. El 56,3%
van ser aixecats en el període que va des de 1960 a 1980, és
a dir en el període de major expansió demogràfica de la ciutat.
La resta, un 11,7% corresponen a dates anteriors a 1960.
Aquestes dades reflecteixen una certa modernització del parc
d’habitatges de la ciutat, en consonància al creixement econòmic
i demogràfic experimentat a partir de la dècada dels anys ’60
del segle passat. També és important constatar l’important
percentatge (32%) que representen els habitatges construïts en
els darrers 25 anys, tenint en compte que d’aquests una mica
més de la meitat han estat construïts en la present dècada.

Gràfic 7. Habitatges segons el període de construcció
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Des del 2001
12%

Anterior a 1951 Entre 1951 i
1960
5,7%
5,8%

Entre 1991 i
2000 11,9%
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Entre 1961 i
1970
21,5%

Entre 1981 i
1990
8,2%

Entre 1971 i
1980 34,8%

Gràfic 8. Nombre de peces dels habitatges
30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

La mitjana de peces
dels habitatges de
Tarragona és de 7

5,0%

0,0%
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3

4
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6
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8

9
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12

13

15

Número de peces de la casa

En el Gràfic 8 s’observa la distribució del nombre de peces que
tenen els habitatges de Tarragona. En el còmput del nombre
de peces s’han tingut en compte els dormitoris, els wàters,
menjadors, sales, habitacions d’estar, cuines, garatges, traster
o golfes (quan tinguin accés des de l’interior i se’n pugui fer ús
residencial).
La mitjana de peces dels habitatges de Tarragona és de 7. El
43,6% de les llars viuen en habitatges amb menys peces, mentre
que el 56,4% de les llars viuen en habitatges almenys de 7
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peces. En concret, un 22,2% de les llars habiten en vivendes de
7 peces, i un 34,2% disposen de més de 7 peces per a viure.
Taula 11. Nombre de peces de l’habitatge i tipus de família
Nombre de peces de l'habitatge

Unipersonal
Monoparental
Parella sola
Parella amb fills
Dos nuclis
Grup sense relació

Total

Menys de 6
peces

Entre 6 i
8 peces

Més de 8
peces

Total

61

127

5

193

31,6%

65,8%

2,6%

100,0%

6

57

21

84

7,1%

67,9%

25,0%

100,0%

29

149

15

193

15,0%

77,2%

7,8%

100,0%

53

240

93

386

13,7%

62,2%

24,1%

100,0%

2

8

5

15

13,3%

53,3%

33,3%

100,0%

9

41

10

60

15,0%

68,3%

16,7%

100,0%

160

622

149

931

17,2%

66,8%

16,0%

100,0%

En principi el nombre de peces sembla estar relacionat amb el
tipus de llar. S’entén que a mesura que creixen les necessitats
d’espai, com a resultat per exemple de l’increment del nombre
de membres de les famílies, aquestes opten per traslladar-se
a habitatges més amples. Per tal de provar aquesta relació
hem procedit a reagrupar la variable “Nombre de peces de
l’habitatge”, en tres categories: “Menys de 6 peces”6, “Entre 6 i
8 peces” i “Més de 8 peces”. Posteriorment la hem creuat amb
la variable “Tipus de llar” (com es veu a la taula anterior).
Com es veu a la Taula 11, la majoria de les llars, concretament
un 66,8%, viuen en habitatges que tenen entre 6 i 8 peces. El
17,2% disposa de menys de 6 peces i el 16% gaudeix de més
de 8 peces7. El fort efecte que produeix en l’associació entre les
dues variables la concentració de llars en la columna “Entre 6 i 8
peces” ens ha portat a realitzar la comprovació de l’associació
6
En aquesta categoria “Menys de 6 peces”, entraria un habitatge estàndard de 1 cuina, 2 dormitoris, 1 bany i 1 sala d’estar (o qualsevol alternativa que es vulgui). En tot cas, aquest seria un habitatge de
5 peces.
7
Aquesta associació és estadísticament significativa amb un nivell d’error menor al 0,05 i una
Ji-quadrat = 89,4 per a un nivell de confiança del 95% i 10 graus de llibertat.
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eliminant els 622 casos centrals. Doncs, bé, l’associació es
manté i fins i tot augmenta pel que fa la seva potència8: les
llars unipersonals i les parelles soles estan molt associades
a habitatges de menys de 6 peces, mentre que les llars
3.3 CARACTERÍSTIQUES
monoparentals, les parelles amb fills i les llars amb dos nuclis o
DE L’HABITATGE
més, s’associen més a habitatges de més de 8 peces.
Posteriorment hem tornat a categoritzar la variable “Membres
que composen la llar” en quatre noves categories: “Una persona”,
“Dos persones”, “Entre 3 i 4 persones” i “5 o més persones”,
obtenint com a resultat la següent distribució:
Taula 12. Nombre de membres de la llar
n

%

Una persona

193

20,7

Dos persones

273

29,3

Entre 3 i 4 persones

390

41,9

75

8,1

931

100,0

5 o més persones
Total

Aquesta variable de membres de la llar l’hem creuat amb el
nombre de peces dels habitatges en els que viuen aquelles llars.
Com es veu a la Taula 13 també hi ha associació entre el nombre
de membres de les llars i el nombre de peces de l’habitatge. Tot
i que la categoria “Entre 6 i 8 peces” és la més nombrosa en tots
els tipus de llars segons el nombre de membres, destaca el fet
que casi un 32% de les llars unipersonals visquin en habitatges
de menys de 6 peces9.
Les llars unipersonals i
les parelles soles estan
molt associades a habitatges de menys de 6
peces, mentre que les
llars monoparentals,
les parelles amb fills i
les llars amb dos nuclis
o més, s’associen més
a habitatges de més de
8 peces

Taula 13. Nombre de membres de la llar i nombre de peces de
l’habitatge
Nombre de peces de l’habitatge
Menys de
6 peces

Entre 6 i
8 peces

Més de
8 peces

Total

Una persona

31,6%

65,8%

2,6%

100% (n=193)

Dos persones
Entre 3 i 4
persones
5 o més persones

13,6%

74,4%

12,1%

100% (n=273)

13,8%

62,6%

23,6%

100% (n=390)

10,7%

64,0%

25,3%

100% (n=75)

Total

17,2%

66,8%

16,0%

100% (n=931)

8

En el primer cas el coeficient

9

Associació estadística significativa amb una Ji-quadrat = 75,7 i un moderat coeficient
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= 0,310, mentre que en el segon el coeficient

= 0,484.
= 0,285.
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Veiem ara de quants metres quadrats disposen les llars de
Tarragona. Les llars que viuen amb menys metres quadrats ho
fan en 30 m2, mentre que les que més disposen tenen 490 m2.
Si eliminem els extrems de la distribució de metres quadrats
de la llar, és a dir els 5% dels casos que presenten els valors
extrems per dalt i per baix, la mitjana de metres quadrats dels
habitatges és de 88,7 m2. El 50% de les llars de Tarragona
habiten vivendes que tenen 85 m2 o menys. Una de cada quatre
llars disposa de 75 m2 o menys.
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Com es veu a la Taula 14, un 63% de les llars viuen en habitatges
de fins a 90 m2. En l’altre extrem trobem un 10,7% de les llars
que habiten en vivendes de més de 120 m2.
Taula 14. Metres quadrats de l’habitatge
%
n
%
acumulat
Fins 70 m2
199
21,4
21,4
2
Entre 71 m i 90
387
41,6
63,0
m2
2
Entre 90 m i 120
202
21,7
84,7
m2
Més de 120 m2
100
10,7
95,4
Sense informació
Total

43

4,6

931

100,0

La mitjana de metres
quadrats dels habitatges és de 88,7 m2.
El 50% de les llars de
Tarragona
habiten
vivendes que tenen
85 m 2 o menys.

100,0

Veiem ara quin tipus de llars viuen en aquestes categories
agrupades de metres quadrats de l’habitatge:
Taula 15. Tipus de llar i metres quadrats de l’habitatge
Metres quadrats de l'habitatge
Fins 70 m2

Entre 71 m2
i 90 m2

Entre 90 m2 i
120 m2

Més de
120 m2

Total

Unipersonal

36,1%

52,5%

8,7%

2,7%

100% (n=183)

Monoparental

30,5%

31,7%

25,6%

12,2%

100% (n=82)

Parella sola

22,5%

48,1%

23,5%

5,9%

100% (n=187)

Parella amb fills

12,9%

42,9%

26,5%

17,7%

100% (n=373)

20,0%

40,0%

13,3%

26,7%

100% (n=15)

31,3%

18,8%

41,7%

8,3%

100% (n=48)

22,4%

43,6%

22,7%

11,3%

100% (n=888)

Tipus de llar

Dos nuclis
Grup sense
relació
Total

Com es veu a la Taula 15 les llars unipersonals viuen en un 88,6%
en habitatges de fins a 90 m2. Les llars monoparentals tenen
una distribució més heterogènia: si bé el 62,2% d’aquestes
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llars viuen en 90 m2 o menys, hi ha un 37,8% que habiten
vivendes de més de 90 m2. El 44,2% de les parelles amb fills
viu en vivendes de més de 90 m2. Les llars formades per dos
nuclis i les formades per un grup sense relació també tenen una
3.3 CARACTERÍSTIQUES
forta presència en els habitatges de fins a 90 m2: el 60% i el
DE L’HABITATGE
50% respectivament.
Al gràfic anterior es pot observar la distribució dels habitatges
de fins a 90 m2 i la dels habitatges de més de 90 m2. En el
quadrant inferior de la dreta s’agrupen els barris i zones amb
una major presència d’habitatges de fins a 90 m2: Icomar i
entrevies, La Floresta, St. Salvador, Part alta, Torreforta, Campclar, St. Pere i St. Pau i Riu clar i Parc. Tots aquests barris estan
per sobre del 65,9% de llars del total de Tarragona que viuen
en habitatges de fins 90 m2.
Eixample sud, Eixample centre i Bonavista oscil·len al voltant
de la mitjana de la ciutat, però en els casos dels eixamples amb
una mitjana de m2 dels habitatges més gran que en el cas de
Bonavista.
Els barris que presenten els habitatges més grans pel que
fa als m2 són: Llevant, La Canonja, Eixample nord i MiracleArrabassada.
Gràfic 9. Mida de les vivendes i localització en zones de la ciutat
100,00
Llevant
La Canonja

Habitatges amb més de 90 m2

80,00

Eixample nord
Miracle-Arrabassada

60,00
Eixample sud
40,00

Eixample centre
Total

Bonavista

Riu clar i Parc

20,00

St Pere i St Pau

Camp-clar
Torreforta
Barris maritims Part alta
St Salvador
Icomar i entrevies La Floresta

0,00
0,00

20,00

40,00

60,00

Habitatges fins 90 m2
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Mobilitat residencial
Un 70,4 de les persones que han contestat l’enquesta com a persones
representatives de les llars, indiquen que en els darrers 5 anys no han canviat
d’habitatge. Un 24% diu haver canviat una vegada d’habitatge, mentre que
el 5,6% admet haver canviat almenys dues vegades de vivenda.
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Les persones que han canviat de vivenda en els últims 5 anys addueixen les
següents raons:

Per augment de membres de la família
Per reducció de membres de la família
Per motius laborals
Per pèrdua de capacitat adquisitiva
Per augment de capacitat adquisitiva
Per tenir més comoditats
Per cedir l’anterior a familiars
Per emancipació dels pares
Per desnonament
Per no renovació del lloguer
Altres raons

6,6 %
3,3 %
11,7 %
6,2 %
3,6 %
11,7 %
0,4 %
16,8 %
0,4 %
4%
35 %
100,0 %
(n = 274)

Total

La causa majoritària
de canvi d’habitatge
és l’emancipació de la
família d’origen

Com es veu, a banda d’altres raons no especificades pels entrevistats, la
causa majoritària de canvi d’habitatge és l’emancipació de la família d’origen
(16,8%), seguida dels motius laborals i de la recerca de majors comoditats,
totes dues causes amb un 11,7% de respostes.

Pel que fa al règim de tinença de l’habitatge, en el moment de
la realització de l’enquesta, tres de cada quatre eren propietat
dels que van respondre el qüestionari, en diferents modalitats.
El 23%, aproximadament, viuen en règim de lloguer, també en
diferents modalitats i el 3% viu en habitatges cedits.
Gràfic 10. Règim de tinença de l’habitatge
8
80
0
770
0
660
0
550
0
440
0
330
0
220
0
110
0
00

74,5
%

Tres de cada quatre habitatges eren propietat
dels que van respondre
el qüestionari
22,6
%

Llars en
propietat

2,8
%

Llars en
lloguer

Llars en
cessió
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viuen en règim de lloguer
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Dins del règim de propietat, predomina lleugerament la tinença
en propietat amb pagaments pendents, llars que representen
el 36,3% del total de Tarragona. Alhora, aquest tipus de llars
suposen el 48,7% dels habitatges totals en propietat (que
3.3 CARACTERÍSTIQUES
sumen 688). A continuació li segueix la modalitat de tinença
DE L’HABITATGE
d’habitatge totalment pagat, amb un 35,9% del total de les llars
tarragonines i un 48,1% de les llars en règim de propietat. La
propietat per altres motius representa un 2,4% dels habitatges
totals de la ciutat.
Del total de 209 llars que viuen en habitatges en lloguer, el 53%
tenen un lloguer amb contracte a terminis, fet que representa
un 12% del total de llars de Tarragona. Els que tenen un
contracte de lloguer indefinit són el 44,5% de totes les llars que
estan de lloguer, i en relació al total de Tarragona representen
el 10,1%.
Un 15,8% dels habitatges enquestats estan
sotmesos a alguna modalitat de protecció oficial o pública

Per últim les llars que viuen en habitatges cedits representen
el 2,8% del total de llars. La cessió té el seu origen en alguna
institució, en familiars, amistats i en altres tipus (com ara,
per exemple la cessió d’habitatge per part d’empreses on es
treballa).
Els preus de les vivendes en propietat s’han anat encarint a
mesura que ha passat el temps. Una prova d’aquest encariment
és l’evolució del preu mitjà de la vivenda en funció de quan va
ser adquirida.
Taula 16. Preus de la vivenda segons moment de l’adquisició

Els preus de les vivendes en propietat s’han
anat encarint a mesura que ha passat el
temps

Preu mitjà
en €

Interval
inferior
en €

Interval
superior
en €

Durant la dècada
dels 60

51.228,4 €

39.859,7 €

62.597,1 €

Durant les dècades
dels 60 i 70

61.939,2 €

54.316,3 €

69.562,0 €

128.482,1 €

128.482,1 €

158.178,7 €

A partir de 1990

Del total de llars que són propietàries del habitatges en els que
viuen, el 49,6% van ocupar-lo de nou: el 45,4% el van adquirir
de segona mà i el 5% restant el van autoconstruir.
Un 15,8% dels habitatges enquestats estan sotmesos a alguna
modalitat de protecció oficial o pública.
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Taula 17. Tipus de llar i vivendes amb protecció oficial

Unipersonal

13,6%

Monoparental

23,8%

Parella sola

14,3%

Parella amb fills

46,9%

Dos nuclis

1,4%

Grup sense relació

0,0%

Total

100,0 %
(n = 147)

Com es veu a la taula, són les parelles amb fills les que més ús
fan de les vivendes que tenen algun tipus de protecció oficial
i/o pública: el 46,9% d’aquestes vivendes tenen com a inquilins
i/o propietaris una parella amb fills, normalment en edats
petites. Li segueixen en importància les famílies monoparentals,
habitualment estructurades al voltant d’una dona sola amb
fills menors d’edat. Aquest tipus de llar suposa el 23,8% de
l’ocupació de vivendes de protecció oficial. A continuació estan,
amb un 14,3%, les parelles soles i les llars unipersonals amb
un 13,6%. Les llars amb dos nuclis i els grups sense relació
resten al marge de l’accés a aquests tipus d’habitatge.
Taula 18. Habitatges sotmesos a alguna modalitat de protecció
oficial o pública
Percentatge
Part alta
0,7 %
Eixample centre
4,1 %
Eixample nord
3,4 %
Eixample sud
2,7 %
Barris marítims
0,7 %
Torreforta
25,9 %
Camp-clar
25,2 %
Bonavista
1,4 %
La Canonja
2,0 %
St. Salvador
23,8 %
St. Pere i St. Pau
8,2 %
Llevant
0,0 %
Riu clar i Parc
1,4 %
Miracle-Arrabassada
0,7 %
100,0 %

Les llars que viuen en habitatges amb protecció oficial es
concentren bàsicament en tres nuclis urbans: el barri de
Torreforta, que representa el 25,9% de les llars residents en
vivendes amb aquestes característiques, seguit de Camp-clar
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amb un 25,2% i de Sant Salvador, amb el 23,8%. Entre els tres
barris sumen 3 de cada 4 llars que ocupen vivendes de protecció
oficial (74,9%). En l’extrem oposat, Miracle-Arrabassada i
Llevant, així com els Barris marítims no disposen d’aquest tipus
3.3 CARACTERÍSTIQUES
d’equipaments.
DE L’HABITATGE

Com hem vist abans hi ha un 64,1% de les llars que suporten
mensualment algun tipus de pagament en concepte d’hipoteca,
lloguer o préstec associat a l’ocupació de la vivenda.
El cost mitjà10 del pagament pel que fa a qualsevol dels conceptes
assenyalats, és de 462,9 €, amb una forquilla que oscil·la entre
486,7 € i 439,1 €. El valor 466 € és la mediana de la distribució,
és a dir, el 50% de les llars que estan subjectes a pagament per
algun d’aquells conceptes, paga fins aquesta quantitat.
El rang o recorregut entre la llar que menys paga i la que més és
molt elevat: 40 € és l’import mínim que es paga per un lloguer i
2.000 € el màxim, si bé aquest import pot correspondre també
a pagament en concepte d’hipoteca.
Taula 19. Despeses mensuals en concepte de
hipoteca
Trams de despesa

Hi ha un 64,1% de
les llars que suporten
mensualment algun tipus de pagament en
concepte d’hipoteca,
lloguer o préstec associat a l’ocupació de la
vivenda

lloguer/préstec/

n

%

% acumulat

Fins 300 €

152

27,4

27,4

Entre 301i 466 €

125

22,6

50,0

Entre 467 i 600 €

152

27,4

77,4

Més de 600 €

125

22,6

100,0

Total

554

100,0

En la Taula 19 queden reflectits els trams de despesa de les
llars en concepte de lloguer, hipoteca o préstecs associats al
manteniment de la vivenda. El 27,4% de les llars suporta unes
despeses de fins a 300 €; el 22,6% desemborsa mensualment
entre 300 i 466 €, el 27,4% de les llars se situa entre els 467
€ i els 600 € i, finalment, un 22,6% de les llars inverteix cada
mes més de 600 €.
Una altra despesa que tenen les llars mensualment és la que
es deriva del manteniment d’espais comunitaris de l’habitatge,
de lloguer o compra de pàrking, etc. La mitjana de despesa
10
S’utilitza aquí l’Estimador-M de Huber que, com ja s’ha explicat anteriorment, corregeix la
distribució ponderant les puntuacions.
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en concepte de despeses de comunitat és de 48,5 €, amb una
forquilla que oscil·la entre els 42,2 € i els 54,8 €. La mediana
és igual a 30 €, fet que deixa el 50 % de les llars sota aquesta
despesa.
Les variacions en aquest concepte de despeses de comunitat
són molt elevades també. El mínim que es paga és de 6 € i el
màxim és de 600 €.
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Si agrupem la despesa en categories, veiem que el 68,6% de les
llars que diuen tenir aquest tipus de despeses, hi dediquen fins
a 50 €. Entre 51 € i 110 € hi ha el 16,9% de les llars i, finalment,
el 14,6% de les llars tenen unes despeses comunitàries de més
de 110 €.
Taula 20. Despeses mensuals en concepte de comunitat
n

%

% acumulat

386

68,6

68,6

Entre 51 € i 110 €

95

16,9

85,4

Més de 110 €

82

14,6

100,0

563

100,0

Fins 50 €

Total

Taula 21. Barri on està la llar i despeses mensuals en concepte de
comunitat
Despeses mensuals en concepte
de comunitat
Entre 51
Més de
Fins 50 €
Total
€ i 110 €
110 €
Parta alta
69,2%
30,8%
100,0%
Eixample centre

56,5%

16,5%

27,1%

100,0%

Eixample nord

31,0%

34,5%

34,5%

100,0%

Eixample sud

56,5%

25,9%

17,6%

100,0%

Barris marítims

76,2%

19,0%

4,8%

100,0%

Torreforta

78,4%

11,8%

9,8%

100,0%

Camp-clar

96,7%

3,3%

-

100,0%

Bonavista

84,6%

15,4%

-

100,0%

La Canonja

100,0%

-

-

100,0%

St Salvador

81,5%

18,5%

-

100,0%

St Pere i St Pau

85,2%

12,5%

2,3%

100,0%

Llevant

88,2%

5,9%

5,9%

100,0%

Riu clar/Parc/Icomar/Flor

92,6%

-

7,4%

100,0%

Miracle-Arrabassada

40,7%

11,1%

48,1%

100,0%

68,6%

16,9%

14,6%

100,0%

Total
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La distribució de les despeses per comunitat i barri de residència
presenta variacions importants. La Canonja i Riu clar i Parc
concentren les llars amb despeses de comunitat fins a 50 €. Els
barris on més es paga en concepte de manteniment comunitari
3.3 CARACTERÍSTIQUES
són Miracle-Arrabassada (48,1% de les llars amb despeses
DE L’HABITATGE
superiors a 110 €) i l’Eixample nord (34,5% de les llars amb
despeses superiors a 110 €).
Si sumem per a cada llar les despeses totals de manteniment
de la vivenda (amb conceptes de lloguer, hipoteca, préstecs i
despeses de comunitat), la mitjana per al total de llars amb
despeses és de 335 €. Tenint en compte l’interval en que es
mou la mitjana de despeses, podem considerar que la suma de
les despeses mitjanes en manteniment de la llar es troba entre
els 312,7 € i 357,3 €.
La mediana és de 350 €, el que vol dir que la meitat de les llars
de la ciutat estan per sota d’aquesta quantitat pel que fa a les
despeses associades al manteniment de la seva vivenda.
Taula 22. Despeses totals de l’habitatge per trams de despesa

La suma de les despeses mitjanes en manteniment de la llar es
troba entre els 312,7 €
i 357,3 €
Les llars unipersonals
i les parelles soles són
els dos tipus de llars
que menys despeses
tenen per al sosteniment general de la vivenda

n
298
45
43
184
242
812

Fins 100 €
Entre 101 € i 200 €
Entre 201 € i 300 €
Entre 301 € i 500 €
Més de 500 €
Total

%
36,7
5,5
5,3
22,7
29,8
100,0

% acumulat
36,7
42,2
47,5
70,2
100,0

El 36,7% de les llars suporten una despesa total de manteniment
de la llar de fins a 100 € mensuals. En l’altre extrem, el 29,8%
de les llars tenen una despesa mensual de més de 500 €.
Si observem les despeses pel tipus de llar, veiem que són les
llars unipersonals i les parelles soles són els dos tipus de llars
que menys despeses tenen per al sosteniment general de la
vivenda: el 55,9% i el 47,7% de les llars, respectivament, tenen
despeses mensuals fins a 100 €.
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Taula 23. Tipus de llar i despeses totals de l’habitatge
Despeses totals de l'habitatge

Unipersonal

55,9%

Entre
101 € i
200 €
8,1%

Monoparental

38,8%

-

12,5%

25,0%

23,8%

100,0%

Parella sola
Parella amb
fills
Dos nuclis
Grup sense
relació
Total

47,7%

5,8%

7,0%

19,2%

20,3%

100,0%

25,2%

4,6%

4,3%

24,3%

41,6%

100,0%

20,0%

-

6,7%

13,3%

60,0%

100,0%

16,4%

12,7%

3,6%

20,0%

47,3%

100,0%

36,7%

5,5%

5,3%

22,7%

29,8%

100,0%

Fins 100
€

Entre
201 € i
300 €
2,5%

Entre
301 € i
500 €
23,6%

Més
de 500
€
9,9%

100,0%

Total

Les llars monoparentals presenten una distribució més repartida
entre els trams de despesa: si bé un 38,8% d’aquestes llars
paguen mensualment fins a 100 €, una de cada quatre famílies
d’aquestes característiques desemborsa entre 300 i 500 €, i un
24% més de 500 €. Aquest fet agreuja la situació d’una bona
part d’aquests tipus de famílies que compten amb recursos
escassos.
Les llars formades per parelles soles també presenten una
distribució de despeses totals menys concentrada que les
unipersonals i més semblants a les famílies monoparentals.
Les parelles amb fills són les llars que més despeses mensuals
suporten en manteniment global de l’habitatge: el 42%
d’aquestes llars tenen despeses de més de 500 € i pràcticament
una de cada quatre desemborsa entre 300 i 500 €. Les llars
formades per dos nuclis i els grups sense relació tenen també
un comportament similar pel que fa la despesa total de
l’habitatge.
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Gràfic 11. Despeses de l’habitatge i localització a la ciutat

100,00
St Salvador

Percentatge de llars amb més despesa d'habitatge
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80,00

Bonavista
Eixample nord

Llevant
Barris maritims

60,00
La Canonja

Riu clar i Parc

St Pere i St Pau
Miracle-Arrabassada
Total
Eixample centre
Eixample sud
La Floresta
Torreforta
Part alta
Icomar i entrevies

40,00

Camp-clar
20,00
0,00

20,00

40,00

60,00

Percentatge de llars amb menys despesa d'habitatge

Com es veu al Gràfic 11 les zones on les llars suporten menys
despeses destinades a la vivenda són Camp-clar, Part alta,
Torreforta, Eixample sud, La Floresta, Icomar i entrevies, amb
uns percentatges de llars amb menys despeses que oscil·len
entre 66% de Camp-clar i el 40% d’Icomar i entrevies i La
Floresta.
En l’extrem oposat es troben barris com a Sant Salvador,
Bonavista i Eixample nord, tres barris que han experimentat
l’última dècada creixements en el parc d’habitatges i que
han estat ocupats per noves famílies. Aquesta situació fa que
aquestes llars tinguin pendents encara els pagaments tant de
lloguers com d’hipoteques, les dues despeses més substancials
en el global manteniment de l’habitatge.
Ens interessa conèixer l’opinió subjectiva de la persona
entrevistada sobre fins a quin punt suposen un esforç econòmic
per a la seva llar les despeses totals de l’habitatge (inclouen
despeses de lloguer o compra, despeses comunitàries, llum,
aigua, gas, pàrking, etc.). La percepció de les llars és la
següent:
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Gràfic 12. Esforç econòmic de les despeses totals de l’habitatge per
a la llar
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40,0%

30,0%

42,3%

20,0%

23,1%

10,0%

17,9%
10,6%

6,2%
0,0%

gens esforç

poc esforç

ni molt ni poc

bastant

molt

Per al 29,3 % de llars les despeses totals de l’habitatge suposen
gens o poc esforç econòmic. Un 17,9% de llars opta per una
posició intermitja i a un 52,9% de llars li suposa bastant o
molt esforç mantenir mensualment les despeses totals de
l’habitatge.
Procedim a continuació a agrupar aquestes cinc categories en
tres per facilitar el creuament d’aquesta variable amb altres
com ara les llars segons el trams d’ingressos, el tipus de llar i el
barri on resideix la llar. Els resultats són els següents:
Taula 24. Esforç que representen les despeses totals per a la llar
n
%
% vàlid
%
acumulat
Gens+poc esforç

270

29,0

29,3

29,3

Ni molt ni poc esforç

165

17,7

17,9

47,1

Bastant+molt esforç

488

52,4

52,9

100,0

Total

923

99,1

100,0

8

0,9

931

100,0

Sense informació
Total
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Gràfic 13. Esforç econòmic de les despeses totals de l’habitatge i
localització

3.3 CARACTERÍSTIQUES
DE L’HABITATGE

On suposa més esforç
afrontar les despeses
totals de l’habitatge és
en els barris en els que
hi ha hagut una major
expansió en la construcció de nous habitatges i urbanitzacions

Per zones, allà on suposa més esforç afrontar les despeses totals
de l’habitatge és en els barris en els que hi ha hagut una major
expansió en la construcció de nous habitatges i urbanitzacions
i on s’ha anat traslladant població, com ara per exemple Sant
Salvador, Bonavista i Sant Pere i Sant Pau. Així mateix, també
figuren en aquest grup per sobre de la mitjana de la ciutat barris
com ara Riu clar i Parc, Barris marítims, Icomar i entrevies,
Eixample sud i Camp-clar, tots ells amb percentatges de llars
amb ingressos per sota de la mitjana de les llars de la ciutat. Es
tracta, en bona mesura, de zones en les que el poder adquisitiu
de les llars és menor i per les que les despeses, per minses que
siguin, poden suposar un esforç econòmic important.
Si ens fixem en el tipus de llar i la percepció que tenen sobre
l’esforç econòmic que han de suportar al pagar les despeses
totals de l’habitatge, veiem que al 61% de les llars unipersonals
els hi costa bastant o molt esforç fer front a les despeses.
També les llars monoparentals indiquen que han de fer esforços
importants per poder afrontar les despeses de l’habitatge:
concretament un 67% considera bastant o molt l’esforç que
han de realitzar. Les llars que manifesten tenir més dificultats
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Més equilibri en les puntuacions trobem en les llars formades
per una parella sola i en les formades per una parella amb 3.3 CARACTERÍSTIQUES
DE L’HABITATGE
fills. En les primeres la diferència entre les que fan poc esforç
i les que fan molt, és de 4,7 punts percentuals a favor de les
últimes. Pel que fa les parelles amb fills, la forquilla és més
ampla, concretament de 15,5 punts percentuals també a favor
de les que manifesten fer més esforços.
Taula 25. Tipus de llar i esforç que representen les despeses total per a la llar
Esforç que representen les despeses
totals per a la llar
Gens+poc
esforç
Unipersonal

15,5%

Ni molt
ni poc
esforç
23,8%

Monoparental

22,6%

10,7%

66,7%

100,0%

Parella sola

39,6%

16,1%

44,3%

100,0%

Parella amb fills

33,9%

16,6%

49,5%

100,0%

Dos nuclis

14,3%

7,1%

78,6%

100,0%

Grup sense relació

23,3%

25,0%

51,7%

100,0%

29,3%

17,9%

52,9%

100,0%

Total

Bastant+molt
esforç

Total

60,6%

100,0%

Aquestes dades posen de manifest que un dels principals
problemes en el sosteniment familiar avui dia és el de les
despeses lligades a l’habitatge, d’entre les que sobresurten
aquelles que tenen a veure amb el lloguer i la compra del mateix.
El nivell d’endeutament de les famílies és important tenint en
compte els ingressos nets mitjans anuals de les llars.
Com es pot observar en el Gràfic 14, només és en el tram
d’ingressos superior, el que supera els 35.000 € anuals, en
el que s’inverteix la percepció sobre l’esforç que fan les llars
a l’hora d’enfrontar les despeses totals de l’habitatge. Per al
pràcticament 50% de les llars que tenen aquest nivell d’ingressos
anuals, l’esforç que han de realitzar és escàs.
Les llars amb ingressos anuals que oscil·len entre 9000 € i
19.000 €, són les que més dificultats assenyalen, a nivell de
percepció, per fer front a les despeses totals de l’habitatge. La
distància entre les llars que perceben poc o gens esforç respecte
de les que perceben bastant o molt esforç, es va escurçant a
mesura que augmenten els ingressos nets anuals de la llar, fins,
79
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com ja hem assenyalat anteriorment, invertir-se la tendència
només en l’últim tram.
Gràfic 14. Percentatge de llars segons trams d’ingressos i esforç per
fer front les despeses totals de l’habitatge
70,0
60,0

66,4

65,8
57,2

50,057,1

49,6

40,0

38,9

30,0

33,0

20,0

23,2

23,1

10,0
0,0
Fins 9000

49,8

13,9

15,3

De 9001 a
14000

De 14001 a
19000
Gens+poc esforç

De 19001 a
25000

De 25001 a
35000

Més de 35000

Bastant+molt esforç

A continuació exposem els resultats de la percepció que tenen
les llars sobre alguns aspectes que denoten incapacitat/capacitat
econòmica per resoldre alguns aspectes i contingències de la
vida quotidiana dels membres de la llar. A partir dels ítems que
es proposen a continuació es pot obtenir una mesura indirecta
del que podem anomenar privació11 sobre la satisfacció de certs
bens i/o comportaments de consum els quals haurien d’estar a
l’abast de qualsevol economia familiar.
El concepte de privació que utilitzem aquí és un concepte
relatiu en la mesura que parteix de la percepció dels individus
de la seva situació en referència a altres persones o grups
socials. Els individus tendeixen a establir comparacions amb
altres individus que consideren propers socialment parlant i
no pas amb individus pertanyents a grups socials que per a
ells apareixen com a inaccessibles. Cada individu estableix les
seves aspiracions en funció de la situació que percep en un
11
El plantejament sociològic de Runciman (1966) és el que ha tingut més acceptació per a l’estudi
de la privació econòmica. Per aquest autor, la privació és un concepte relatiu que té a veure amb que un
individu 1) no té A, 2) altres individus tenen A, 3) desitja A, i 4) considera factible tenir A. Donats aquests
“paràmetres” interpretatius, la privació és un concepte relatiu ja que cada individu compara la seva situació
amb la dels altres membres d’algun grup social de referència en el que centra les seves aspiracions o amb
la societat en general. La magnitud de la privació es pot quantificar sobre la base de la diferència entre la
situació desitjada i la situació de l’individu que la desitja.
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conjunt concret d’individus o grup de referència.

D’una altra banda, la privació és una qüestió d’intensitat. En
certa manera podem assegurar l’existència de rangs dins del
que podem anomenar privació moderada i privació severa. 3.3 CARACTERÍSTIQUES
DE L’HABITATGE
Dins d’aquestes dues categories també hi ha recorregut ja
que presenten situacions vitals que poden diferir en qualitat i
en quantitat. Tal i com afirma Runciman (1966), una persona
privada relativament no ha d’estar privada objectivament, en el
sentit que es pugui demostrar que té mancança d’alguna cosa.
El concepte de privació relativa implica una comparació amb
una situació real o imaginària d’altre persona o grup social. Es
tracta, per tant, d’un sentiment subjectiu.
A la següent taula veiem els percentatges de llars que presenten
diferents situacions de privació.
Taula 26. Percentatge de llars en els que es donen diferents
situacions de privació
Si

No

Greus dificultats en la compra de carn i peix de forma
quotidiana

15,2%

84,8%

Greus dificultats en la compra de medicaments

11,7%

88,2%

Greus dificultats en la compra de roba d’abric

8,6%

91,4%

Impossibilitat de mantenir a la casa a algun membre
de la llar (acollits en institució)

11,2%

88,8%

La llar s’ha retardat en el pagament del lloguer/
hipoteca en els darrers 12 mesos

15,1%

84,9%

La llar s’ha retardat en el pagament dels rebuts en els
darrers 12 mesos

16,5%

83,5%

Les despeses de l’habitatge suposen un esforç gran
per a la llar

40,2%

59,8%

La llar si es pot comprometre a comprar roba nova o
sabates cada temporada

64,1%

35,4%

La llar si es pot permetre una casa confortable

90,4%

9,6%

La llar si es pot permetre canviar els mobles quan es
fan malbé

68,8%

31,2%

La llar si es pot permetre canviar els electrodomèstics
quan s’espatllen

77,8%

22,2%

A la llar si hi ha cap vehicle amb disponibilitat plena

77,5%

22,5%

La llar si es pot permetre fer regals a familiars o amics
un cop a l’any

91,8%

8,2%

La llar si es pot permetre anar de vacances un cop a
l’any

63,8%

36,2%

La llar si es pot permetre assistir a actes culturals
(teatre, concerts, cinema) de forma regular

72,0%

28,0%
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Per a un 40,2% de les llars les despeses de l’habitatge suposen
un esforç gran. Aquesta dada està en consonància amb la
categoria “Bastant esforç” que hem analitzant anteriorment
(recordem que el percentatge de llars que consideraven que
3.3 CARACTERÍSTIQUES
les despeses de l’habitatge li suposaven bastant esforç, era de
DE L’HABITATGE
42,3%).
Pel que fa a les situacions de privació podem expressar-les
figurativament i de forma ordenada respecte al major o menor
nombre de llars que es veuen sotmeses a dita privació, com es
pot veure a la Figura 1. Aquesta figura representa situacions
en les que les llars informen de la possibilitat o no de poder
desenvolupar comportaments de consum i/o d’accés a certes
recursos.
Quadre 1. L’escala de la privació
36% No poden anar de vacances
35% No poden comprar roba temporada
31% No poden canviar mobles
28% No poden assistir actes culturals de pagament
22% No tenen cap vehicle
22% No poden canviar electrodomèstics
16% Ha ajornat pagaments de rebuts
15% Ha ajornat pagament lloguer/hipoteca
15% Té dificultats per comprar peix i carn
L'escala de la Privació

11,7% Té dificultats per comprar medicines
11,2% No pot mantenir a algun membre
9,6% No té una casa confortable
8,6% Té dificultats per comprar roba
d'abric
8,2% No pot fer regals a familiars i
amics.

Com es veu, en la part elevada d’aquesta escala de privació
es troba el poder gaudir de vacances encara que sigui una
sola vegada a l’any. El 36% de les llars diuen estar en aquesta
situació. Lligat a aquest ítem podem també considerar el 28% de
llars que no poden assistir a actes culturals, com ara concerts,
teatre i cinema, de forma regular. De fet el percentatge de llars
que no poden alhora anar-se de vacances i tampoc freqüentar
espectacles i/o activitats culturals de pagament, és del 22%.
A partir d’aquests ítems, hem elaborat un Índex de Privació
Subjectiva (IPS), com a resultat de la suma de les puntuacions
ponderades obtingudes en cadascun dels ítems. Per a tots els
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ítems només s’han tingut en compte les respostes que denoten
incapacitat i/o dificultats per a l’execució de l’ítem. La ponderació
ha estat realitzada en funció del que podríem anomenar una
adaptació de la teoria de les necessitats de Maslow (1991)12, on
les necessitats fisiològiques i les necessitats de seguretat han
estat considerades (i, per tant, ponderades) més importants en
l’índex de privació. A continuació li segueixen les necessitats de
tipus afectiu i empàtic.
A la Taula 27 apareixen les puntuacions de ponderació associades
a cada ítem.
Taula 27. Puntuacions de ponderació dels ítems de l’Índex de
Privació Subjectiva
Ponderació
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15

Greus dificultats en la compra de carn i peix de forma
quotidiana
Greus dificultats en la compra de medicaments
Greus dificultats en la compra de roba d’abric
La llar si es pot comprometre a comprar roba nova o
sabates cada temporada
Impossibilitat de mantenir a la casa a algun membre
de la llar (acollits en institució)
La llar s’ha retardat en el pagament del lloguer/
hipoteca en els darrers 12 mesos
La llar s’ha retardat en el pagament dels rebuts en
els darrers 12 mesos
Les despeses de l’habitatge suposen un esforç molt
gran per a la llar
La llar si es pot permetre una casa confortable
La llar si es pot permetre canviar els mobles quan
es fan malbé
La llar si es pot permetre canviar els electrodomèstics
quan s’espatllen
A la llar si hi ha cap vehicle amb disponibilitat plena
La llar si es pot permetre fer regals a familiars o
amics un cop a l’any
La llar si es pot permetre anar de vacances un cop
a l’any
La llar si es pot permetre assistir a actes culturals
(teatre, concerts, cinema) de forma regular

7
6
4
2
5
3
3
2
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

Els valors de l’IPS oscil·la entre 0 i 1, i la seva interpretació
és la següent: els valors pròxims a 0 indiquen inexistència de
privació, mentre que els valors propers a 1 indiquen existència
12

Maslow, A. H. (1991): Motivación y personalidad, Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
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o màxima privació i/o incapacitat econòmica. L’índex ha estat
construït a partir de l’expressió següent:

3.3 CARACTERÍSTIQUES
DE L’HABITATGE

On
és el sumatori de totes les puntuacions obtingudes pels
individus en els ítems (el valor = 1 expressaria així, el major
nivell de privació, on les famílies diuen que tenen dificultats
en tots els ítems de la pregunta; el valor = 0 expressaria,
contràriament, la manca de privació, on les famílies perceben
la seva situació com a d’inexistència de privació respecte als
ítems considerats); min. és la puntuació mínima que es pot
obtenir en la suma de tots els ítems ponderats i màx. és la
puntuació màxima que es pot obtenir en la suma de tots els
ítems ponderats.
A partir d’aquí hem recodificat l’IPS en quatre categories atenent
els trams de puntuació següents:
Quadre 2. Valors de l’IPS
Inexistència de
Entre 0 i 0,35
privació
Privació escassa
Entre 0,36 i 0,50
Privació
Entre 0,51 i 0,75
moderada
Privació severa
Més de 0,75

Els resultats per a les llars de Tarragona ha estat el següent:
Taula 28. Índex de Privació Subjectiva (IPS)
n

%

% vàlid

%
acumulat

740

79,5

83,3

83,3

Privació escassa

48

5,2

5,4

88,7

Privació moderada

70

7,5

7,9

96,6

Privació severa

30

3,2

3,4

100,0

888

95,4

100,0

43

4,6

931

100,0

Inexistència de privació

Total
Sense informació
Total

S’observa com un 88,7% de les llars de Tarragona es situen
en les dues primeres categories, d’inexistència de privació i/o
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de privació escassa. Aquests resultats són concordants amb
l’anàlisi de la pobresa que s’exposa més endavant. En aquest
sentit cal subratllar que pobresa i privació són dos conceptes
diferents i que tenen implicacions empíriques també diferents.
Si bé els individus o les llars que són pobres pateixen de privació
(sigui moderada o severa), no és pot inferir el mateix a l’invers.
Es donen moltes situacions en les que els individus i les llars
pateixen de privacions sobre determinats bens i/o situacions, i
no per això se’ls considera pobres.

Capítol 3. L’Enquesta
de les Condicions de
Vida de la Ciutat de
Tarragona 2007
3.3 CARACTERÍSTIQUES
DE L’HABITATGE

Encara que la terminologia suggereix una relació entre privació
i pobresa, això no és tan obvi. El primer és un concepte més
ampli. Al quantificar la pobresa en una distribució de renda no
s’estableix una comparació entre individus, sinó que es compara
la renda de cadascú d’ells amb un nivell prefixat (llindar de
pobresa). Donat que la privació suposa la carència d’alguna
cosa o situació que es desitja, cal suposar que tot pobre està
privat, si bé un individu que senti privació no és necessàriament
pobre.
Per tant, aquest IPS és una mesura indirecta de les situacions
de precarietat econòmica per fer front a comportaments de
consum i econòmics dels que la majoria de les llars poden
gaudir.
Com veiem a la taula anterior, les llars que cauen sota el
que podem anomenar privació moderada i severa, són un
total del 10,7% (desestimant els 43 casos dels que no hem
obtingut informació per a la totalitat dels ítems considerats).
Aquest percentatge de llars presenten també comportaments
heterogenis respecte de la privació en relació als ítems que Les llars que cauen
hem treballat.
sota el que podem
anomenar privació moAquestes dades les podem representar en forma gràfica per derada i severa, són un
veure quina és la localització espacial de la percepció subjectiva total del 10,7%
de la privació.
Com es pot veure al Gràfic 15, les zones que presenten els
percentatges de privació moderada i/o severa més elevats són
les de Camp-clar i els Barris marítims, amb un 27% i un 25%
de les llars, respectivament, en aquesta situació13. En la situació
13
Per a les zones La Floresta, Riu clar i Icomar-entrevies, no es disposen de dades fiables en alguns d’aquests indicadors per manca de respostes, fet que ens ha obligat a no introduir aquestes zones en
l’anàlisi.
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oposada ens trobem les zones Part alta i Llevant, amb cap llar
en la que hi hagi una percepció de privació en els ítems que
hem analitzat.

3.3 CARACTERÍSTIQUES
DE L’HABITATGE

Gràfic 15. Percentatge de llars amb diferents graus de privació i localització

Taula 29. Percentatge de llars en diferents situacions de privació
segons localització
Índex de Privació Subjectiva (IPS)
Privació escassa o
Privació moderada o
inexistent
severa
%
%
Camp-clar
72,9
27,1
Barris marítims
75,0
25,0
Eixample sud
83,5
16,5
Bonavista
84,6
15,4
Torreforta
86,5
13,5
Sant Pere i Sant
88,3
11,7
Pau
Total
88,7
11,3
Eixample centre
90,3
9,7
La Canonja
94,1
5,9
Sant Salvador
94,6
5,4
Miracle96,2
3,8
Arrabassada
Eixample nord
98,2
1,8
Part alta
100,0
0,0
Llevant
100,0
0,0
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Veiem ara si hi ha diferències significatives entre la percepció
de privació i el tipus de llar.
Taula 30. Índex de Privació Subjectiva i tipus de llar
Índex de Privació
Subjectiva

Unipersonal
Monoparental
Parella sola
Parella amb fills
Dos nuclis
Grup sense relació
Total

3.3 CARACTERÍSTIQUES
DE L’HABITATGE

Privació
escassa o
inexistent
57,8%
95,9%
99,5%
96,5%
86,7%
96,2%

Privació
moderada
o severa
42,2%
4,1%
,5%
3,5%
13,3%
3,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

88,7%

11,3%

100,0%

Total

Com es veu a la taula hi ha una concentració de casos respecte
a la privació moderada i severa en les llars unipersonals14.
Concretament un 42,2% d’aquest tipus de llar es situa
subjectivament en aquesta categoria de privació. Les parelles
soles i les parelles amb fills, contràriament perceben positivament
la seva disponibilitat per a la realització de les activitats i/o
situacions dels ítems considerats. A tall d’exemple, mentre un
63,5% de les llars unipersonals asseguren no poder anar de
vacances a l’any, aquests xifra es rebaixa al 26% en el cas de
les parelles soles i al 27% en el de les parelles amb fills. Quan
es tracta d’ítems que tenen a veure més amb les necessitats
bàsiques, com ara les alimentàries o les de salut, les dades
s’extremen encara més:
•

•

•

•

•

Un 46% de les llars unipersonals, enfront d’un 5,7% i 4,7%
de les parelles amb fills i les parelles soles, diuen tenir greus
dificultats a l’hora de comprar car i peix.
Un 42,7% de les llars unipersonals, enfront d’un 2,9% i 3,6%
de les parelles amb fills i les parelles soles, diuen tenir greus
dificultats a l’hora de comprar medicaments.
Un 28,6% de les llars monoparentals, enfront d’un 6% i 5,2%
de les parelles amb fills i les parelles soles, diuen tenir greus
dificultats a l’hora de comprar roba d’abric.
Un 54,5% de les llars unipersonals, un 34,5% de les llars
monoparentals, un 32% de parelles soles i un 27,7% de les
parelles amb fills, diuen tenir problemes per poder comprar
roba i sabates de temporada.
Un 42,4% de persones que viuen soles i un 26,7% de llars

14
Relació estadísticament significativa amb una Chi-quadrat = 230,5 i un coeficient V de Cramer = 0,51.
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amb dos nuclis, s’han retardat en el pagament de rebuts
corresponents a lloguer i/o hipoteca en els darrers 12 mesos.
Un 42,4% de persones que viuen soles, el 26,7% de llars
amb dos nuclis i el 23,8% de les famílies monoparentals, s’han
retardat en el pagament de rebuts els darrers 12 mesos.
Per al 67,7% de les llars unipersonals i per al 57,3% de les
monoparentals, les despeses de l’habitatge suposen un esforç
molt gran. Aquesta situació la comparteixen el 29,4% de les
parelles amb fills i el 31,5% de les parelles soles.
El 59% de les famílies monoparentals i el 56,3% dels solitaris,
no poden canviar els mobles quan és fan malbé.
El 49% dels solitaris i el 26,5% de les famílies monoparentals,
no poden canviar els electrodomèstics quan s’espatllen.
El 50% de les llars unipersonals i el 42,2% de les monoparentals
no poden assistir a actes culturals no gratuïts de forma
regular.

•

•

•
•
•

Per trams d’ingressos també trobem significació estadística en
la relació amb la percepció de privació mesurada mitjançant
l’Índex de Privació Subjectiva15. Com es veu a la Taula 31,
lògicament on més abunda la percepció de privació moderada
o severa és en el tram d’ingressos de fins 9.000 €.

On més abunda la percepció de privació moderada o severa és en
el tram d’ingressos de
fins 9.000 €
La privació moderada
o severa recau fonamentalment entre les
llars que tenen ingressos iguals o per sota de
14.000 € anuals.
A nivell general el
11,3% de les llars pateixen alguna mena
d’estat de privació moderada o severa en els
ítems que conformen
l’ÍPS.

Taula 31. Percentatge de llars segons trams d’ingressos i Índex de
Privació Subjectiva
Índex de Privació Subjectiva

Fins 9000
De 9001 a 14000
De 14001 a 19000
De 19001 a 25000
De 25001 a 35000
Més de 35000
Total

Privació escassa
o inexistent

Privació moderada
o severa

Total

60,6%
96,4%
89,5%
99,3%
98,4%
99,5%

39,4%
3,6%
10,5%
0,7%
1,6%
0,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

88,7%

11,3%

100,0%

Procedim ara a simplificar la variable tram d’ingressos construint
una de dicotòmica que conté les categories: a) fins a 14.000
€ anuals i b) més de 14.000 € anuals. La privació moderada o
severa recau fonamentalment entre les llars que tenen ingressos
iguals o per sota de 14.000 € anuals. Concretament el 26,8%
d’aquestes llars perceben trobar-se en aquesta situació, enfront
del 2,8% de les llars que compten amb més de 14.000 € anuals
d’ingressos. A nivell general el 11,3% de les llars pateixen alguna
15
Relació estadísticament significativa amb una Ji-quadrat = 217,3 i un coeficient V de
Cramer = 0,495.
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mena d’estat de privació moderada o severa en els ítems que Capítol 3. L’Enquesta
de les Condicions de
conformen l’ÍPS.
Taula 32. Percentatge de llars segons trams d’ingressos i estat de
privació
Llars segons trams
d'ingressos
Fins 14000
Més de
euros
14000 euros

Total

Privació escassa o inexistent

73,2%

97,2%

88,7%

Privació moderada o severa

26,8%

2,8%

11,3%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

En definitiva, l’IPS és una mesura indirecta per a copsar l’estat de
les necessitats vitals i/o socials que tenen les unitats familiars.
Ens ajuda a situar la pròpia percepció dels individus pel que
fa la seva disponibilitat de recursos per fer front a despeses
que estan establertes socialment. És important recalcar que
no és una mesura que ens informi sobre la situació de pobresa
o d’exclusió social dels individus o de les famílies. Privació i
pobresa no indiquen la mateixa situació vital. Si bé les famílies
considerades com a pobres pateixen privació en l’ordre més
elemental de l’adquisició de bens per a la subsistència, les
famílies que puntuen en l’IPS com a privació moderada o fins
i tot severa no poden assimilar-se a la situació anterior. Cal
tenir sempre present també que es tracta d’un indicador de
percepció subjectiva, és a dir de com es veuen i perceben a
si mateixos els individus (en referència a les seves famílies)
respecte d’altres individus (o famílies) de referència.
Equipaments de la llar
La majoria de les llars entrevistades compten amb els
equipaments estàndard, com ara cuina, forn, frigorífic, rentadora,
televisió. On s’aprecien diferències és en els equipaments dels
que, d’alguna manera parlant, es pot prescindir:
•
•
•
•

El 29,1% de les llars no tenen assecadora i no poden permetres’ho.
El 26% de les llars no tenen rentaplats i no poden permetres’ho.
El 9,5% de les llars no tenen telèfon fix i no poden permetres’ho.
El 35,2% de les llars no aire condicionat i no poden permetres’ho.
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•

El percentatge de llars
que no tenen ordinador
personal és del 30%
Un total de 38,5% de
llars que no estan connectades a la xarxa

•

El 5,7% de les llars no tenen calefacció central i/o estufes i no
poden permetre-s’ho.
El 35,8% de les llars no tenen antena parabòlica o TV digital i
no poden permetre-s’ho.
El 18,4% de les llars no tenen vehicle per a ús personal i no
poden permetre-s’ho.

Alguns indicadors d’equipaments de la llar ens informen també
indirectament del que podríem anomenar com a bretxa digital,
almenys pel que fa les infrastructures que permeten estar
connectat al món de la xarxa. Així, veiem que el 18,6% de les
llars no tenen ordinador personal i no poden permetre-s’ho. En
total el percentatge de llars que no tenen ordinador personal
és del 30%. Un 10,8% del total de llars diu no tenir-ne però si
que s’ho poden permetre. El 22,6% de les llars no té connexió a
Internet i no poden permetre-s’ho, que sumades al 15,9% que
no tenen però si poden permetre-s’ho, fan un total de 38,5%
de llars que no estan connectades a la xarxa. Major encara és
la xifra de les llars que no tenen ADSL i/o cable: 43,4% de les
llars. Aquesta xifra es descompon en el 17,7% de llars que
encara que no tenen si podrien tenir-ne, i el 24,7% de les llars
que no poden permetre-s’ho.
La manca d’equipaments que possibiliten la connexió a la
xarxa –tret del telèfon mòbil- no es distribueix de forma igual
entre les diferents categories de llars, ni entre els diferents
trams d’ingressos ni tampoc segons la situació de privació
subjectiva.
Quin és el perfil de les llars que no tenen els equipaments
necessaris per connectar-se al món a través de la xarxa? Prenen
com a referència els indicadors “no disposar d’Internet a la llar”,
“no tenir ordinador personal” i “no disposar de cable i/o ADSL”,
i a més a més no poder permetre-s’ho en cap dels tres casos;
el perfil de les llars queda expressat a la Taula 35.

Les llars que més es
veuen afectades per
la situació de no poder tenir alguna mena
d’equipament necessari per connectar-se a la
xarxa són, bàsicament,
llars unipersonals.

Les llars que més es veuen afectades per la situació de no poder
tenir alguna mena d’equipament necessari per connectar-se a
la xarxa són, bàsicament, llars unipersonals. Veiem ara quin és
el perfil d’aquestes llars unipersonals.
La majoria, el 79% d’aquestes llars, són dones amb una mitjana
d’edat de 68,3 anys. El 70% de les persones que es constitueixen
com a llar unipersonal són nascuts a Catalunya. Una de cada
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quatre llars són vídues, i el 55% està cobrant una pensió. De les
que estan en actiu i treballant, un 26%, el 57% treballant com
a empleats de serveis i venedors de comerç. Al 59% d’aquestes
llars li suposa bastant o molt esforç econòmic les despeses
totals de l’habitatge. Tenen uns ingressos mitjans de 7.706 €
anuals. El 55% d’aquestes llars té la percepció d’estar en una
situació de privació moderada i el 7,5% de privació severa. El
27,5% perceben uns ingressos anuals del 60% per sota de la
mediana d’ingressos anuals, i el 64% perceben uns ingressos
anuals del 40% per sota de la mediana d’ingressos anuals. Per
últim, el 44% d’aquests tipus de llars es localitzen en l’Eixample
sud, el 14% als Barris marítims, el 13% a l’Eixample centre i el
10% a Sant Pere i Sant Pau.
Taula 33. Percentatges de llars que no disposen d’equipaments de
connexió a la xarxa
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No tenen ordinador
(173 llars)

No tenen Internet
(210 llars)

Tram d’ingressos

El 71% perceben fins
14.000 € anuals

Zona/localització

El 25% es localitzen a
l’Eixample sud
El 72,8% tenen un o
dos membres
El 40% unipersonals
El 24 % parella sola
El 21% parella amb
fills

El 67% perceben fins
14.000 € anuals
El 23% es localitza a
l’Eixample sud
El 13% en St Pere i St
Pau
El 70,5% tenen un o
dos membres
El 38% unipersonals
El 25% parella amb
fills
El 24% parella sola

No tenen ADSL/
cable
(230 llars)
El 63% perceben fins
14.000 € anuals
El 23% es localitza a
l’Eixample sud
El 13% en St Pere i St
Pau
El 65% tenen un o dos
membres
El 35% unipersonals
El 29% parella amb
fills
El 22% parella sola

Al 60% li costa bastant
o molt esforç

Al 58% % li costa
bastant o molt esforç

Al 60% % li costa
bastant o molt esforç

El 28% privació
moderada
El 9% privació severa
El 49% es considera
de classe mitja baixa o
baixa

El 24% privació
moderada
El 7% privació severa
El 46% es considera
de classe mitja baixa o
baixa

El 23% privació
moderada
El 6% privació severa
El 47% es considera
de classe mitja baixa o
baixa

Índex de pobresa
(60% per sota de la
mediana d’ingressos)

El 36% estan per sota
del llindar de pobresa

El 43% estan per sota
del llindar de pobresa

El 41% estan per sota
del llindar de pobresa

Índex de pobresa
extrema (40% per
sota de la mediana
d’ingressos)

El 5,2% estan per sota
del llindar de pobresa
extrema

El 8% estan per sota
del llindar de pobresa
extrema

El 7% estan per sota
del llindar de pobresa
extrema

Membres que
composen la llar
Tipus de llar
Esforç per fer front
despeses de la llar
Índex de Privació
Subjectiva
Classe social
subjectiva

També destaquen les llars formades per parelles amb fills i per
parella sola. Els perfils d’aquests tipus de llars que no es poden
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permetre tenir Internet a casa, és el següent:

Les llars formades per parelles soles que no tenen o no poden
tenir Internet (n=51) representen un 26,4% del total de llars
3.3 CARACTERÍSTIQUES
formades per parelles soles (n=193). Aquest 26,4% de llars tenen
DE L’HABITATGE
uns ingressos mitjans mensuals de 1.279,5 €. La distribució dels
ingressos d’aquestes tipus específic de llars ens indica que un
42,2% viu amb una quantitat del 60% per sota de la mediana.
Del total d’aquestes llars, el 21,6% viu en una situació que es pot
considerar de pobresa extrema o pobresa severa (amb ingressos
d’un 40% per sota de la mediana). D’acord amb aquesta realitat,
al 49% d’aquest tipus de llar li costa bastant o molt esforç fer
front a les despeses del seu habitatge. Tanmateix, no tenen una
percepció de que visquin en situació de privació, probablement
perquè són beneficiàries dels recursos de l’entorn familiar que
complementen els seus propis. Són llars en les que conviu la
situació d’ocupació de la persona de referència amb situacions
d’atur de l’altre membre de la parella. També es localitzen aquí
parelles de jubilats o d’almenys un membre dels dos cobrant
una pensió de jubilació. El 43% de les persones d’aquest tipus
de llar que van contestar l’enquesta no te estudis elementals o
de primària finalitzada. El 54,9% de les seves parelles està en
la mateixa situació. Per tant, es tracta d’un tipus de llar amb un
nivell d’estudis que podem considerar com a baix o molt baix,
en comparació amb el conjunt de la societat. Per últim, destacar
que el 25,5% d’aquest tipus de parelles es localitzen a la zona de
Sant Pere i Sant Pau, un 15,7% a l’Eixample centre i un 13,7%
a l’Eixample sud.
Pel que fa les parelles amb fills que no disposen dels equipaments
necessaris per connectar-se a la xarxa (n = 53), suposen un
14% del total de llars formades amb parella amb fills (n =
388). El 52,8% d’aquest tipus de parelles tenen un fill i el
22,6% en tenen dos. Un 24,5%, pràcticament una de cada
quatre, tenen 3 o més fills. L’ingrés mitjà mensual d’aquest
tipus de llars és de 1.636,8 €. Un 3,8% viu amb una situació de
pobresa extrema (ingressos del 40% per sota de la mediana).
El 21,3% d’aquestes famílies considera subjectivament que la
seva situació vital és de privació. Al 60% d’aquest tipus de llars
li costa molt o bastant esforç fer front a les despeses totals que
suposa l’habitatge. El 49% de les persones que van contestar
l’enquesta ha nascut fora de Catalunya, a la resta d’Espanya.
El 15,1% d’aquestes llars són famílies en les que almenys
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un membre de la parella ha nascut a l’estranger. En el 51%
d’aquestes llars treballen els dos membres de la parella, en
treballs no qualificats bàsicament. Els progenitors d’aquestes
unitats familiars tenen un nivell d’estudis baix: el 41,5% de les
persones que contesten l’entrevista tenen estudis de primer
grau i el 39,6% dels seus cònjuges. Si sumem els que no tenen
estudis i els estudis de primer grau, els percentatges són del
56,6% i 58,5%, respectivament. Aquest tipus de família és
localitzen en Camp-clar i Torreforta, amb un 20,8% de famílies
per a cada barri; un 18,9% resideix a Sant Salvador.
Globalment, la majoria de les llars no renuncien, tanmateix,
a equipaments d’oci com ara la cadena musical (un 73,6% la
tenen, un 16,4% no tenen però poden permetre-s’ho i un 9,3%
no tenen i no poden permetre-s’ho); el vídeo i/o dvd (un 87,6%
la tenen, un 6,7% no tenen però poden permetre-s’ho i un
5,3% no tenen i no poden permetre-s’ho). Així mateix, el fet
de tenir un telèfon mòbil va deixar de ser fa temps un símbol
d’estatus per a convertir-se en un bé de consum a l’abast de
tothom, fins i tot de les economies més escasses: segons les
llars entrevistades, en el 87,1% d’elles hi ha telèfon mòbil, en
el 8,7% no n’hi ha però poden permetre-s’ho i tant sols en el
3,8% de les llars no n’hi ha i no poden permetre-s’ho.
Per últim destacar que el 28,2% de les llars no disposen d’un
espai exclusiu d’estudi ni poden permetre-s’ho. Així mateix,
un 28,2% de les llars s’ubiquen en edificis que no disposen
d’ascensor. El 23,2% de les llars ens indica també que no poden
permetre-s’ho. Pel que fa a les condicions d’habitabilitat de les
vivendes, resumim els problemes que han estat identificats.
Taula 34. Problemes d’habitabilitat de les llars
La seva llar té algun dels següents problemes?
Humitat, goteres, podridura
Esquerdes
Problemes estructurals de l’edifici
Presenta barreres arquitectòniques
Falta de llum natural en alguna peça
Falta de ventilació
Problemes de fred per mal aïllament
Instal·lacions deficients d’aigua, gas o llum  
Plagues (termites, etc.)
Sorolls (veïns, tràfic, indústria...)
Contaminació, brutícia
Delinqüència en l’entorn

14,6%
18,5%
12,2%
31,5%
15,5%
4,3%
12,3%
6,4%
8,4%
33,4%
30,6%
26,7%
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Com es veu a la Taula 34, el principal problema d’habitabilitat
que assenyalen els entrevistats és el dels sorolls procedents
dels veïns, tràfic, de la indústria, etc. Un 33,4% dels
entrevistats assegura patir aquest problema. Li segueixen per
3.3 CARACTERÍSTIQUES
ordre d’importància l’existència de barreres arquitectòniques
DE L’HABITATGE
(el 31,5% de llars viuen en edificis que presenten aquest
problema) i el de la contaminació i la brutícia: un 30,6% de
llars l’assenyalen com a problema.
El principal problema
d’habitabilitat que assenyalen els entrevistats és el dels sorolls
procedents dels veïns,
tràfic, de la indústria
El de la contaminació i
la brutícia: un 30,6% de
llars l’assenyalen com
a problema
L’existència de delinqüència a l’entorn de
l’habitatge, al barri o
la zona de residència:
el 26,7% de les persones entrevistades consideren que es dóna
aquesta situació al seu
voltant

Posteriorment la preocupació més immediata és l’existència
de delinqüència a l’entorn de l’habitatge, al barri o la zona de
residència: el 26,7% de les persones entrevistades consideren
que es dóna aquesta situació al seu voltant.
Amb més distància podem assenyalar l’existència d’esquerdes
(18,5%), la falta de llum natural en alguna peça (15,5%), la
humitat i goteres (14,6%), els problemes estructurals a l’edifici
(12,2%) i els problemes de fred per mal aïllament de l’habitatge
(12,3%).
Veiem ara com es distribueixen territorialment les llars que
manifesten tenir aquests problemes.
•

•

•

•

Problemes d’humitat i goteres. El 14,6% dels habitatges
tenen problemes relacionats amb la humitat (n = 136). Les
zones on més es concentren els habitatges amb aquest tipus
de problemes són, per ordre d’importància: l’Eixample centre
(24,3% dels habitatges amb humitat) i Eixample sud (14%),
Torreforta (12%). Les que menys pateixen aquests tipus de
problema són Eixample nord, (0%), Llevant (1,5%), La Canonja
(2,2%) i Miracle-Arrabassada (2,9%).
Problemes d’esquerdes. El 18,5% dels habitatges es veu afectat
per aquest problema ( n = 171) . Novament és l’Eixample
centre qui suporta el major percentatge d’aquest tipus de
vivendes (22,2% del total d’habitatges amb esquerdes), seguit
per Eixample sud amb el 15,8%, Sant Pere i Sant Pau (9,9%)
i Torreforta (9,4%).
Problemes estructurals. Un 12,2% dels habitatges pateixen
problemes estructurals (n = 112). Es reparteixen de la següent
manera: 17% a Camp-clar, 16,1% a l’Eixample sud, 14,3% a
l’Eixample centre, 12,5% a Torreforta i 9,8% als Barris marítims
i també a Sant Salvador.
Barreres arquitectòniques. El 31,5% dels habitatges presenta
algun tipus de barreres arquitectòniques (n = 288). Aquest
percentatge es distribueix territorialment així: el 17% a sant
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•

•

•

•

•

•

•

•

Pere i Sant Pau, el 12,2% a l’Eixample sud i a Torreforta i el
10,1% a l’Eixample centre.
Manca de llum. En el 15,5% de llars hi ha manca de llum
natural en alguna habitació (n = 142). L’Eixample centre, amb
un 26,8% de les llars amb manca de llum, seguit de l’Eixample
sud amb el 14,8% i Torreforta amb el 11,3% dels casos.
Falta de ventilació. És el problema menor d’habitabilitat segons
les llars enquestades. Només un 4,3% dels habitatges ho
pateixen (n = 40). L’Eixample sud és la zona que concentra
més casos, amb un 35% del total d’habitatges que tenen
aquest inconvenient; li segueix l’Eixample centre amb un 25%
dels casos.
Fred per mal aïllament. En el 12,3% de les llars es manifesta
aquest problema (n = 113). El 21,2% d’aquests habitatges
estan a Camp-clar, el 16,8% a Torreforta i el 13,3% a l’Eixample
centre.
Instal·lacions deficients d’aigua, gas o llum. Aquests problemes
no afecten un número important d’habitatges de la ciutat: el
6,4% del total de llars diuen tenir instal·lacions deficients (n
= 59). El 18,6% es troben a l’Eixample centre, el 15,3% a
l’Eixample sud i a Sant Pere i Sant Pau i el 10,2% a la Part alta,
a Torreforta i a Sant salvador.
Plagues d’insectes. El 8,4% de les llars diu patir aquest
problema (n = 78). D’aquestes 78 llars, el 24,4% es troben a
Camp-clar, el 23% a l’Eixample centre, el 19,2% a l’Eixample
sud i el 15,4% a Torreforta.
Sorolls. Un fenomen que condiciona cada dia més clarament
la qualitat de vida a les ciutats és el soroll. De fet, a Tarragona
el percentatge de llars que pateix aquest problema de
contaminació acústica és del 33,4% (n = 310). També aquest
problema tendeix a concentrar-se segons determinades zones
residencials: el 18,7% de les llars amb aquest problema estan
a l’Eixample sud, el 15,5% a l’Eixample centre, 11,9% a
Torreforta i el 11,6% a Camp-clar.
Contaminació i brutícia. Prop d’un 31% de les llars es veuen
afectades per problemes de contaminació i de brutícia en la
zona on s’ubiquen (n = 284). L’Eixample sud es veu que és la
zona més afectada per aquest tipus de problemes: concentra un
21,8% de les 284 llars afectades, seguida de l’Eixample centre
amb un 11,6% i de Sant Pere i Sant Pau amb el 10,6%.
Delinqüència en l’entorn. Són 248 les llars que diuen patir
delinqüència en el seu entorn: suposen el 26,7% del total de
llars entrevistades. El 22,6% de les llars amb aquest tipus de
problema estan a Torreforta i el 18,1% a Camp-clar, el 10,1%
a l’Eixample sud i el 9,7% a l’Eixample centre.
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Primera posició pel que fa al nombre de llars que pateixen el problema
Segona posició pel que fa al nombre de llars que pateixen el problema

142

0,7

-

-
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Total casos
136
171
112
288
( - ) Per a les caselles on apareix el guió, no hi ha informació fiable.
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Taula 35. Distribució percentual de llars que pateixen un problema per zona o barri
(els percentatges sumen 100 en columnas)
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En conclusió, sembla que els problemes associats a l’habitabilitat
no es distribueixen de manera aleatòria, sinó que es concentren
en diverses àrees o zones de la ciutat.
•

•

•

•

•

L’Eixample centre. Concentra el major percentatge de llars
que pateixen: humitat (24,3%), esquerdes (22,2%), manca
de llum (26,8%) i instal·lacions deficients (18,6%). Figura en
segon lloc en el següents problemes d’habitabilitat: falta de
ventilació (25%), plagues (23%), soroll (15,5%) i contaminació
(11,6%).
L’Eixample sud. Es presenta com una de les zones més
afectades pels problemes d’habitabilitat expressats al quadre
anterior. És la zona on es concentren les llars amb manca de
ventilació (35% del total d’aquest tipus de llar estan aquí),
contaminació (21,8%) i soroll (18,7%). Puntua en segon lloc
en 6 ítems: té el 14% de llars amb humitat, el 15,8% de
llars amb esquerdes, el 16,1% amb problemes estructurals, el
12,2% amb barreres arquitectòniques, el 14,8% amb llars que
pateixen manca de llum natural i el 15,3% de les que tenen
instal·lacions deficients.
Camp-clar. És una altra zona que concentra problemes més
específics, a diferència de les dues anteriors que comparteixen
un bon grapat. Camp-clar té els problemes de habitatges
amb problemes estructurals (el 17% del total de llars que ho
pateixen), el 24,4% de llars amb plagues i el 21,2% de fred
degut al mal aïllament. Se situa en segon lloc de les zones
de Tarragona en les que les llars admeten tenir problemes de
delinqüència al seu entorn (un 18,1%).
Torreforta. Té un 22,6% de les llars que diuen patir el problema
de la delinqüència, situant-se en la zona de Tarragona que més
indica aquest problema. Puntua en segona posició en problemes
com ara fred per mal aïllament de l’habitatge (16,8%) i 12,2%
en barreres arquitectòniques.
Sant Pere i Sant Pau. És la zona de la ciutat on es concentra el
major nombre de llars que pateixen barreres arquitectòniques,
concretament un 17%. Ocupa la segona posició en el problema
de les instal·lacions deficients, amb el 15,3% de les llars que
diuen tenir aquest problema d’habitabilitat.

Una altra anàlisi que podem realitzar és fer una lectura des
d’un altre punt de vista o enfocament: prenent com a unitat
d’anàlisi, ara, les pròpies zones o barris, es tracta de saber
quin percentatge de llars de cada zona, respecte del total de
llars de la mateixa zona, es veuen afectades per un problema
determinat d’habitabilitat. La taula que presentem a continuació
recull la informació del percentatge de llars de cada zona de la
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ciutat que pateixen algun dels problemes d’habitabilitat dels que
venim parlant. Els resultats es reflecteixen a la taula següent i
als gràfics posteriors.
•

•

•

•

•

Part alta. El percentatge de llars amb diferents problemes
d’habitabilitat és superior en tots els ítems a la mitjana de
la ciutat, excepte en contaminació i delinqüència. Així, el
36,7% de les llars tenen humitat, el 40% tenen esquerdes,
el 23,3% problemes estructurals, el 86,7% presenta barreres
estructurals, el 26,7% manca de llum, el 20% fred degut al
mal aïllament de la vivenda, el 20% instal·lacions deficients
i el 36,7% pateix soroll. El 26,7% de les llars es queixa de la
contaminació i brutícia i de la delinqüència, valor en el primer
cas per sota de la mitjana respectiva per a la ciutat, que és del
30,6%, i igual en el segon cas, 26,7%.
Eixample centre. Els problemes associats a l’habitabilitat que
més destaquen en aquesta zona són, per percentatge de
llars que els pateixen els següents: soroll (31,2%), manca
de llum natural i esquerdes 824,7%), contaminació i humitat
(21,4%).
Eixample nord. En aquesta zona destaquen la contaminació i la
delinqüència, amb un 34,5% de llars que les assenyalen, com
els majors problemes d’habitabilitat. Li segueixen el soroll i les
barreres arquitectòniques amb un 20,7% afectades i la manca
de llum natural.
Eixample sud. Els dos problemes més clarament destacats per
les llars són la contaminació (37,6%) i el soroll (35,2%). Com
a tercer problema apareix el de les barreres arquitectòniques,
amb un 21,5% de llars que ho indiquen.
Barris marítims. Aquest barri puntua bastant per sobra de
la mitjana de la ciutat en la majoria dels ítems que indiquen
problemes d’habitabilitat. Un 62,2% de les llars diuen patir
sorolls, un 64,9% barreres arquitectòniques, un 40,5%
contaminació i un 35,1%, delinqüència. També puntuen alt en
problemes com ara la humitat (29,7%), esquerdes (32,4%),
manca de llum i barreres arquitectòniques (29,7%).
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Torreforta. El 61,5% de les llars indiquen com a primer
problema el de la delinqüència, seguit del soroll (40,7%) i de les
barreres arquitectòniques (39,3%). El mal aïllament i el fred,
amb un 20,9%, es troba en quart lloc pel que fa als problemes
d’habitabilitat. En aquests ítems, aquest barri puntua molt per
sobra de la mitjana que correspon al conjunt de la ciutat.
Camp-clar. En aquest barri hi ha tres vegades més de llars
que denuncien la delinqüència (84,9%) com a problema més
important al barri que al conjunt de Tarragona. Li segueix
en importància el soroll (67,9%), el mal aïllament i el fred a
les vivendes (45,3%), la contaminació (39,6%), les plagues
d’insectes i els problemes estructurals (35,8%) i les barreres
arquitectòniques (33,3%).
Bonavista. Les tres problemàtiques més destacades per les
famílies en aquest barri són la contaminació (46,3%), el soroll
(39%), la delinqüència (36,6%). A més distància tenim la
humitat, problema que afectaria a un 22% de les llars.
La Canonja. També concentra aquesta zona la problemàtica
d’habitabilitat en tres aspectes: la contaminació (55,6%), les
barreres arquitectòniques (50%) i el soroll (38,9%).
Sant Salvador. En aquest barri destaquen molt clarament
per sobra de la mitjana de la ciutat problemes com ara el
soroll (44,1%), les barreres arquitectòniques (36,2%9 i la
contaminació (25,4%).
Sant Pere i Sant Pau. Les llars consideren el principal problema
les barreres arquitectòniques (42,6%) i seguidament la
contaminació (25,4%) i el soroll (21,6%), encara que aquests
dos últims problemes presenten percentatges per sota de la
mitjana de la ciutat.
Llevant. La zona del Llevant té com a problemàtiques
destacades, i podríem afegir que quasi úniques, les barreres
arquitectòniques (36,1%) i la delinqüència (30,6%), les dues
per sobra de la mitjana de la ciutat.
Riu clar i Parc, La Floresta i Icomar i entrevies. Presenten
una problemàtica molt similar. En les tres zones destaquen
la contaminació (64,3%, 87,5% i 83,3%, respectivament),
barreres arquitectòniques (28,6%, 25% i 33,3%) i esquerdes
(21,4%, 31,3% i 50%), com a problemes destacats. Cal tenir
en compte que per a aquestes tres zones no hi ha informació
fiable en alguns dels ítems, tal i com queda reflectit a a la
taula.
Miracle-Arrabassada. És el barri/zona que menor problemàtica
presenta pel que fa els ítems d’habitabilitat utilitzats.
Pràcticament puntua per sota en tots els ítems, excepte en
plagues i mal aïllament i fred que puntua lleugerament per
sobra. Les barreres arquitectòniques (19,4%) i la delinqüència
(18,2%) són els problemes que més amoïnen als veïns
d’aquesta zona.
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Gràfic 16. Percentatge de llars amb problemes d’esquerde

Part alta

3.3 CARACTERÍSTIQUES
DE L’HABITATGE

40,0
32,4

Barris marítims
Riu clar/Parc/Icomar/Floresta

30,6
26,4

Camp-clar
Eixample centre

24,7
18,5

Total
Torreforta

17,6
16,6

Eixample sud

15,3

St Salvador
St Pere i St Pau

14,7

Bonavista

14,6
12,1

Miracle-Arrabassada

8,3

Llevant

5,6

La Canonja

1,7

Eixample nord
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Gràfic 17. Percentatge de llars amb problemes d’humitat
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Gràfic 18. Percentatge de llars amb problemes estructurals
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Gràfic 19. Percentatge de llars amb barreres arquitectòniques
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Gràfic 20. Percentatge de llars amb manca de llum
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Gràfic 21. Percentatge de llars amb mal aïllament i fred
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Gràfic 22. Percentatge de llars amb instal·lacions deficients
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Gràfic 23. Percentatge de llars amb plagues
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Gràfic 24. Percentatge de llars amb soroll
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Gràfic 25. Percentatge de llars amb problemes de delinqüència
en l’entorn
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Gràfic 26. Percentatge de llars amb problemes de contaminació i
brutícia en el seu barri
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Una altra dada que caracteritza les llars de la ciutat de Tarragona
és que el 81,5% no disposen d’una segona residència. La resta,
el 18,5% si en tenen. D’aquest percentatge, el 13,7% tenen
una segona residència i fan un ús moderat d’ella, mentre que el
4,8% fan un ús habitual.
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Aquest apartat presenta una sèrie d’indicadors que mesuren
alguns aspectes relacionats amb les característiques i condicions
3.4 CONDICIONS DE SAsociosanitàries de la població de Tarragona. Consta d’indicadors LUD DE LA POBLACIÓ
objectius, com per exemple si algun membre de la llar presenta DE TARRAGONA
algun tipus de dependència funcional16, i d’altres subjectius com
per exemple la percepció de l’estat de salut de la persona que
contesta el qüestionari o la percepció sobre l’esforç econòmic que
suposen les despeses totals en salut en la unitat convivencial.
La primera qüestió plantejada en les llars tarragonines va
ser d’índole descriptiu. Es va plantejar la següent pregunta:
“Vostè o algun membre de la seva família pateix alguna de
les següents situacions?”: minusvalidesa física, minusvalidesa
psíquica, malaltia crònica i trastorns com ara la ludopatia, el
alcoholisme o la drogaaddicció.
Les respostes obtingudes a nivell de totes les llars de Tarragona
van ser les següents:
Taula 37. Presència de situacions cronificades de dependència

No

Si, de forma lleu
(el malalt té un cert
marge d’autonomia:
pot fer tasques
bàsiques pel seu
compte)

Si, de forma
severa (el
malalt té
poc marge
d’autonomia)

Minusvalidesa física

89,2%

8,1% (n = 75)

2,8% (n = 26)

Minusvalidesa
psíquica

96,8%

1,8% (n = 17)

1,4% (n = 1,4)

Malaltia crònica

89,8%

6,2% (n = 58)

4% (n = 37)

Drogoaddicció,
alcoholisme, ludopatia

99,4%

0,5% (n = 5)

0,1% (n = 1)

Com es veu a la Taula 37, aproximadament hi ha un 11% de
llars amb alguna persona que pateix minusvalidesa física; un
3,2% de llars amb alguna persona que pateix minusvalidesa
psíquica; un 10,2% de llars amb malalts crònics i un 0,6% amb
problemes d’algun tipus de drogodependència.
16
S’ha optat aquí pel concepte que fa servir (Casado, 2006: 14): “la dependència funcional consisteix en discapacitat greu, és a dir, limitacions i restriccions per a realitzar certes activitats i accions
participatives. El seu origen immediat radica en les denominades deficiències, és a dir, alteracions biopsicològiques de caràcter estructural o funcional; aparegudes en el naixement o en el curs de la vida; estables
o evolutives; causades per traumatismes o malalties”.
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Veiem les característiques de les llars amb aquest tipus de
situacions.
Taula 38. Característiques de les llars on algun membre de la família
pateix minusvalidesa física
Percentatge de llars
Tipus de llar:
Unipersonal
Monoparental
Parella sola
Parella amb fills
Dos nuclis
Grup sense relació

35,6%
12,9%
15,8%
28,7%
2%
5%

Ingressos anuals de la llar:
Fins 14.000 €
Més de 14.000 €

51,5%
48,5%

Percentatge de llars pobres

22,8%

Percentatge de llars amb pobresa extrema:

2%

Esforç que representa la despesa de la llar:

La problemàtica de la
minusvalidesa física es
concentra majoritàriament en les llars unipersonals

Gens + poc esforç
Ni molt ni poc esforç
Bastant + molt esforç
Índex de Privació Subjectiva:
Inexistència de privació
Privació escassa
Privació moderada
Privació severa

12,9%
33,7%
53,5%

74,2%
2,1%
13,4%
10,3%

Com veiem, la problemàtica de la minusvalidesa física es
concentra en les llars unipersonals, que suposen el 35,6% del
total de llars amb aquest problema. El 64,4% d’aquestes llars
amb minusvalidesa física són dones, amb una mitja d’edat de
59,6 anys. Li segueixen en importància les llars formades per
una parella amb fills, en concret un 28,7% de les llars amb
minusvalidesa física.
Una mica més de la meitat de llars (51,5%) amb minusvalidesa
física ingressen anualment fins a 14.000 €. Aquesta distribució
d’ingressos totals anuals fa que del total de llars amb
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minusvalidesa física, un 22,8% estiguin considerades com a
llars pobres, un punt percentual més que la taxa de pobresa
per al conjunt de les llars de Tarragona (recordem que aquesta
taxa és 21%). Tanmateix, la pobresa extrema en les llars amb
minusvalidesa física, el 2% d’aquestes llars, és menor que el
percentatge de llars amb pobresa extrema per al conjunt de la
ciutat.
En conseqüència amb les dades anteriors, per al 53,5% de les
llars amb aquest problema de minusvalidesa, els suposa bastant
o molt esforç les despeses totals de la llar en la que viuen.
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Pel que fa a l’Índex de Privació Subjectiva, veiem que un 23,7%
manifesta estar en una situació de privació moderada i/o severa.
Aquesta xifra ens presenta una realitat molt diferent a la que
expressen el conjunt de les dades de les llars de Tarragona,
on les llars que pateixen una situació de privació moderada i/o
severa és del 10,7%.
Les dades anteriors posen de manifest que es conjuminen
factors com ara la situació de dependència, la privació i, en certa
mesura, les probabilitats de patir una situació de pobresa.
Veiem ara quina és la situació de les llars que tenen algun membre Les dades anteriors
amb minusvalidesa psíquica. Com hem vist abans, aquestes posen de manifest que
es conjuminen factors
representen el 3,2% sobre el total de llars de Tarragona.
com ara la situació de
El 50% de les llars que pateixen aquest problema són famílies dependència,laprivació
de parella amb fills. Li segueixen les llars monoparentals, un i, en certa mesura,
les probabilitats de
16,7% i les unipersonals, un 13,3%.
patir una situació de
pobresa.
El 50% d’aquestes famílies té uns ingressos anuals inferiors
o iguals a 14.000 €. El percentatge de llars amb el problema
de la minusvalidesa psíquica i que estan per sota del llindar
Encara més definitòria
de la pobresa és de 26,7%, casi 7 punts percentuals per
és la presència de posobra de la taxa de pobresa en el conjunt de la població de
bresa extrema entre les
Tarragona. Aquesta sobrerepresentació indica un cert lligam
llars amb minusvalideentre la presència de problemes de malaltia psíquica i recursos
sa psíquica: 16,7%, un
econòmics. Encara més definitòria és la presència de pobresa
percentatge que supeextrema entre les llars amb minusvalidesa psíquica: 16,7%, un
ra en quatre vegades la
percentatge que supera en quatre vegades la taxa per al total taxa per al total de llars
de llars de Tarragona.
de Tarragona.
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Taula 39. Característiques de les llars on algun membre de la família
pateix minusvalidesa psíquica
Percentatge de
llars
Tipus de llar:
Unipersonal
Monoparental
Parella sola
Parella amb fills
Dos nuclis
Grup sense relació

13,3%
16,7%
10%
50%
3,3%
6,7%

Ingressos anuals de la llar:
Fins 14.000 €
Més de 14.000 €

50%
50%

Percentatge de llars pobres

26,7%

Percentatge de llars amb pobresa extrema:

16,7%

Esforç que representa la despesa de la llar:
Gens + poc esforç
Ni molt ni poc esforç
Bastant + molt esforç

El 10,2% de les llars
de la ciutat enquestades afirmen tenir algun
membre am malaltia
crònica.

Índex de Privació Subjectiva:
Inexistència de privació
Privació escassa
Privació moderada
Privació severa

16,7%
23,3%
60%
80%
10%
6,7%

En sintonia amb les dades anteriors, el 60% de les llars que tenen
aquesta situació de malaltia psíquica, consideren que realitzen
bastant i/o molt esforç a l’hora d’enfrontar les despeses totals
de la llar. Tanmateix, només un 6,7% d’aquestes llars puntuen
com a privació moderada i/o severa la seva situació, per sota
de la magnitud per al total de llars de Tarragona.
Veiem ara quin és el perfil de les llars que presenten algun
membre amb malaltia crònica. Com hem vist abans, del total
de llars de la ciutat, el 10,2% diuen patir aquesta situació.
La presència de malalts crònics es reparteix de la següent
forma, un 29,5% de llars són parelles soles, un 28,4% són
unipersonals, un 24,2% son parelles amb fills i un 13,7% són
llars monoparentals. Com es veu, la malaltia crònica té una
presència bastant transversal en els diferents tipus de llars.
110

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Taula 40. Característiques de les llars on algun membre de la família
pateix malaltia crònica
Percentatge de
llars

Tipus de llar:
Unipersonal
Monoparental
Parella sola
Parella amb fills
Dos nuclis
Grup sense relació

28,4%
13,7%
29,5%
24,2%
2,1%
2,1%

Ingressos anuals de la llar:
Fins 14.000 €
Més de 14.000 €

53,7%
46,3%

Percentatge de llars pobres

28%

Percentatge de llars amb pobresa extrema:

14,7%

Esforç que representa la despesa de la llar:
Gens + poc esforç
Ni molt ni poc esforç
Bastant + molt esforç

30,5%
9,5%
56,8%

Índex de Privació Subjectiva:
Inexistència de privació
Privació escassa
Privació moderada
Privació severa

71,6%
5,3%
15,8%
6,3%

El 53,7% de les llars en les que algun membre pateix algun
tipus de malaltia crònica, tenen uns ingressos anuals inferiors
o iguals a 14.000 €. Aquest fet fa que un 28% d’aquestes
llars visquin sota el que anomenem llindar de la pobresa, un
percentatge que sobrerepresenta la presència de pobresa entre
les llars amb problemes de malalties cròniques.
Aquesta dada ve reafirmada també amb la sobrerepresentació
de la pobresa extrema, ja que té una incidència del 11,6%,
molt per sobre de la presència de llars amb pobresa severa en
el conjunt de la població de Tarragona.
Tenint en compte aquesta realitat, veiem que per al 56,8% de
les llars amb problemes de malaltia crònica, li suposa bastant o
molt esforç afrontar les despeses de la llar. I un 22,1% d’aquestes
llars manté patrons de privació moderada i/o severa.
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Gràfic 27. Característiques de les llars amb determinades situacions
de dependència
60
50
40
30
20
10
0
Ingressos 14.000 €

% de llars pobres

Minusvalidesa física

% de llars amb pobresa
extrema

Minusvalidesa psíquica

Índex de Privació

Malaltia crònica

El Gràfic 27 resumeix alguns dels indicadors que hem utilitzat
per a caracteritzar les llars de Tarragona que presenten algun
tipus de problemes relacionats amb la salut.
Malgrat que les dades anteriors poden portar-nos a establir una
cadena de relacions entre les situacions de dependència, privació
i pobresa, almenys per als tres casos de llars que pateixen la
problemàtica de la minusvalidesa física, psíquica o la presència
de malalts crònics, les proves estadístiques realitzades ens
permeten observar una cadena de relacions, que la podem
sintetitzar en la Figura 2:
Quadre 3. Relacions entre indicadors socials
Llars amb
minusvalidesa
física

Llars amb
minusvalidesa
psíquica

Llars amb malalties
cròniques
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En aquest diagrama es presenten la cadena de relacions que
han resultat estadísticament significatives entre els diferents
tipus de llars que pateixen algun problema de salut i les
característiques socioeconòmiques.
Són les llars que tenen algun malalt amb una malaltia crònica les
que presenten una major associació amb els ingressos baixos,
amb situacions de privació moderada o severa i amb el major
percentatge de llars amb pobresa severa o extrema.
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Les llars amb algun membre amb minusvalidesa física s’associa a
ingressos baixos i a situacions de privació moderada o severa.
Les llars amb minusvalideses psíquiques només estan associades
a situacions de pobresa extrema.
En conclusió, malgrat que no es pot afirmar una associació forta
entre patir algun tipus de problemàtica crònica relacionada amb
la salut, de tal manera que es pogués afirmar que una situació
cronificada comporta una situació de pobresa, sí veiem que una
bona part de les llars que viuen amb menors ingressos o en
situacions de privació de recursos presenten, també, situacions
en les que algun dels seus membres pateix algun tipus de
minusvalidesa física o psíquica o alguna malaltia crònica.
A continuació observem les llars en les que es donen alguna
situació de dependència d’algun dels seus membres.

Aquelles llars que tenen algun malalt amb
una malaltia crònica
presenten una major
associació amb els ingressos baixos, amb
situacions de privació
moderada o severa i
amb el major percentatge de llars amb pobresa severa o extrema.

Taula 41. Percentatge de llars amb situacions de dependència
Situacions de dependència
Percentatge de llars
Dificultats per menjar sol
Caminar 100 metres
Baixar o pujar escales
Moure’s dins de casa
Vestir-se sol
Realitzar la higiene personal

1,7%
4,7%
7,7%
2,7%
3,5%
5,4%

Sortir de casa per qualsevol motiu

5,0%

Anar al llit o sortir-ne
Anar al lavabo
Fer-se el menjar
Fer la neteja de la casa
Orientar-se quan és al carrer

3,0%
2,1%
5,1%
8,8%
5,1%

A partir d’aquestes situacions de dependència podem establir
un rànking de les llars pel que fa a l’acumulació de situacions
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en les que algun individu de la seva llar no es pot valer per si
mateix.
Així, considerem la suma de les situacions de dependència en
una nova variable categoritzada que compta amb les següents
categories:
1. Entre 1 i 3 situacions de dependència
2. Entre 4 i 6 situacions de dependència
3. Més de 6 situacions de dependència
Cal fer l’observació que es tracta d’una variable d’ordre qualitatiu,
és a dir, no indica la severitat de la situació de dependència
que es viu al si de la llar. Per exemple, podria ser que en una
llar que té entre 1 y 3 situacions de dependència, tingués un
problema de dependència més sever que no pas altre llar en
altre circumstància. Tanmateix, aquest indicador ens ofereix una
informació més o menys aproximada sobre les llars que han de
conviure amb aquestes situacions. La lògica de l’experiència,
ens indica també que les grans dependències de les persones
presenten quadres multisituacionals.
Feta aquesta observació, la distribució de les categories de la
variable en el total de llars de Tarragona és la següent:
Taula 42. Llars en situació de dependència

A Tarragona hi ha 115
llars, 12,3% sobre el
total, que presenten alguna de les situacions
de dependència

n

%

805

86,5

Entre 1 i 3 situacions de dependencia

65

7,0

Entre 4 i 6 situacions de dependencia

20

2,1

Més de 6 situacions de dependencia

30

3,2

920

98,8

11

1,2

931

100,0

Cap situació de dependencia

Total
Sense informació
Total

Com es veu a la Taula 42 , a Tarragona hi ha 115 llars, 12,3% sobre
el total, que presenten alguna de les situacions de dependència
que hem considerat. Aquest percentatge es desglossa de la
següent forma: 65 llars, el 7%, presenten entre 1 i 3 situacions
de dependència (concretament, el 2,7% presenta una situació,
i el 2,7% dos situacions, la resta fins a tres situacions). 20
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llars presenten entre 4 i 6 situacions de dependència, és a dir el
2,1% del total de llars. 30 llars presenten més de 6 situacions
de dependència, el 3,2% del total de llars.
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Veiem ara quin és el perfil del conjunt d’aquestes llars on es
produeixen situacions de dependència. Com ve recollit a la
taula predominen les llars unipersonals en el total de les 115
llars que diuen tenir situacions de dependència; en concret, del
total d’aquestes llars un 35,7% són llars unipersonals. Aquesta
sobrerepresentació de les llars unipersonals ve donada per la
majoritària presència de persones grans en aquest tipus de llar.
Com sabem, l’edat i la dependència correlacionen positivament,
és a dir, a més edat, majors probabilitats de presentar problemes
de dependència funcional. Li segueixen les llars formades per
parelles amb fills, un 27%, i de parelles soles, un 22,6%.

3.4 CONDICIONS DE SALUD DE LA POBLACIÓ
DE TARRAGONA

Les llars que presenten dependències funcionals en algun dels
seus membres, se situen majoritàriament per sota dels 14.000
€ d’ingressos anuals, per tant, es situen el la franja de menors
ingressos de la població de Tarragona. En consonància amb
aquesta dada, observem una major representació de llars
pobres entre les que presenten problemes de dependència
funcional en algun dels seus membres. Concretament el 25,8%
de les llars amb situacions de dependència viuen amb ingressos
per sota del llindar de la pobresa. La pobresa extrema també
està lleugerament sobrerrepresentada amb un 6,2%.

Les llars que presenten
dependències funcionals en algun dels seus
membres es situen en
la franja de menors ingressos de la població
de Tarragona
Trobem una major representació de llars
pobres entre les que
presenten problemes
de dependència funcional en algun dels seus
membres

A la Taula 43 es veu com també hi ha una nodrida representació
de llars a les que els costa bastant o molt esforç la despesa
de la llar: a un 56,5% de les que presenten algun tipus de
situacions de dependència.
Pel que fa a l’Índex de Privació Subjectiva, un 24,4% de les llars
que presenten algun tipus de situacions de dependència tenen
la percepció de patir situacions de privació moderada (15,7%)
i/o severa (8,7%).
Les llars que tenen al
Aquests percentatges ens informen de l’existència de relacions seu càrrec persones designificatives, estadísticament parlant, entre viure situacions pendents tenen major
de dependència funcional i característiques com ara viure probabilitat de presenamb ingressos escassos, trobar-se en situacions de privació tar perfils d’escassetat
subjectiva, realitzar esforços a l’hora d’afrontar les despeses de de recursos.
la llar i el tipus de llar. De tal manera que, podem afirmar que les
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llars que tenen al seu càrrec persones dependents tenen major
probabilitat de presentar perfils d’escassetat de recursos.
Taula 43. Característiques de les llars en les que algun membre
presenta situacions de dependència
Percentatge de
llars
Tipus de llar:
Unipersonal
35,7%
Monoparental
7%
Parella sola
22,6%
Parella amb fills
27%
Dos nuclis
0,9%
Grup sense relació
7%
Ingressos anuals de la llar:
Fins 14.000 €
Més de 14.000 €

52,2%
47,8%

Percentatge de llars pobres

25,8%

Percentatge de llars amb pobresa extrema:

6,2%

Esforç que representa la despesa de la llar:
Gens + poc esforç
Ni molt ni poc esforç
Bastant + molt esforç

18,3%
25,2%
56,5%

Índex de Privació Subjectiva:
Inexistència de privació
Privació escassa
Privació moderada
Privació severa

67%
7%
15,7%
8,7%

Quadre 4. Relació entre dependència i indicadors socials

Ingressos menors o
iguals a 14.000 €
Llars amb
situacions
Llars
amb
desituacions
dependencia
de
funcional
dependencia

funcional

Privació moderada
i/o severa

Bastant o molt esforç
per afrontar les
despeses de la llar

Malgrat que s’observa una sobrerepresentació de la incidència
de la pobresa en les llars que tenen persones dependents, no
es pot afirmar l’existència d’una associació estadísticament
significativa entre la dependència funcional i la pobresa17.
17
El test d’independència estadística ens informa d’una alfa = 0,302 corresponent a la Chi-quadrat. Per tant, desestimem l’existència d’associació.
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Pel que fa la cobertura i l’assegurança de les situacions
relacionades amb la salut, les llars de la ciutat presenten la
següent distribució:

Capítol 3. L’Enquesta
de les Condicions de
Vida de la Ciutat de
Tarragona 2007

Taula 44. Cobertura i assegurança de la salut i la vida
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%
Seguretat social
MUFACE/ISFAS
Alguna altra mutualitat de treballadors
Assegurança econòmica privada
Assegurança pròpia de l’empresa
Assegurança o pòlissa de vida
Altres

98,1%
11,3%
9%
14,7%
6%
22,1%
3,5%

Els percentatges no sumen 100 ja que es tracta de múltiples respostes

Com es veu a la Taula 44, pràcticament la totalitat de les llars
tenen cobertura sanitària de la seguretat social, un 98,1%. A
més a més, un 20,3% de llars tenen també cobertura a través
d’algun tipus de mutualitat, un 14,7% tenen cobertura sanitària
privada i un 6% estan coberts també per assegurances pròpies
de l’empresa on treballen. Un 22,1% de les llars compten amb
assegurança o pòlissa de vida.
Una altra qüestió interessant és la percepció sobre l’estat de
salut dels individus. Aquesta pregunta es va fer exclusivament
a la persona que en el moment de l’entrevista va contestar el
qüestionari. Per tant, ens informa de la percepció de l’individu
que respon, no de la percepció sobre l’estat de salut general de
la família o de la llar. La percepció sobre l’estat de salut s’ha
mesurat en una escala que va des del valor 1, molt dolent, fins
el valor 5, molt bo.
Els resultats per al total de les persones entrevistades és el
següent:
Taula 45. Percepció sobre l’estat de salut
Com considera el seu estat de salut actual?

%

Molt dolent
Dolent
Regular
Bo
Molt bo

1,9%
5%
13,9%
58,6%
20,1%
Fins a 100%, no contesten.
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Veiem que un 6,9% considera que el seu estat de salut és dolent o
molt dolent. Un 13,9% el considera regular i un 78,7% el considera bo o molt bo. Les respostes en funció del sexe són diferents:
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Taula 46. Percepció de l’estat de salut segons sexe
home
3,3%
11,9%
84,7%
100,0%

Dolent/molt dolent
Regular
Bo/molt bo
Total

dona
9,2%
15,2%
75,6%
100,0%

Total
6,9%
13,9%
79,2%
100,0%

Les diferències que observem en la distribució percentual
entre homes i dones, respecte a la percepció del seu estat de
salut, són estadísticament significatives, amb una
i per
a un nivell de confiança del 95%. Es pot assegurar, doncs que
les dones tenen una pitjor percepció del seu estat de salut que
no pas els homes.
Es pot assegurar, doncs Gràfic 28. Percepció de l’estat de salut segons sexe
que les dones tenen
molt dolent
una pitjor percepció del
70
seu estat de salut que
60
50
no pas els homes
40
30

molt bo

dolent

20
10
0

bo

regular

home

dona

Ens preguntem si la percepció sobre l’estat de salut ve
determinada també per altres factors, com ara, per exemple, els
recursos monetaris disponibles (indirectament un indicador de
la posició que ocupen els subjectes en el sistema d’estratificació
social), el nivell d’instrucció, el tipus d’ocupació, etc.
A la taula següent s’observa la distribució de la percepció sobre
l’estat de salut en relació a diferents factors que la poden
condicionar. Són els individus que formen llars unipersonals
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els que pitjor valoració fan del seu estat de salut (14,4% el
consideren dolent/molt dolent), seguits dels que viuen en llars
de dos nuclis (13,3%). Contràriament, els que millor percepció
tenen del seu estat de salut són els que formen part de llars
de parelles amb fills (87% consideren bo/molt bo el seu estat
de salut), les monoparentals (86,9%) i els grups sense relació
(86,7%).
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Taula 47. Percepció de l’estat de salut segons característiques de la llar
Percepció sobre l’estat de salut
Dolent/
Bo/molt
Regular
molt dolent
bo
Tipus de llar (*):
%
%
%
Unipersonal
14,5
28,0
57,5
Monoparental
6,0
7,1
86,9
Parella sola
8,4
12,6
78,9
Parella amb fills
2,9
10,1
87,0
Dos nuclis
13,3
6,7
80,0
Grup sense relació
5,0
8,3
86,7
Ingressos anuals de la llar (*):
Fins 14.000 €
Més de 14.000 €
Tipologia de pobresa (*):
Llars pobres
Llars no pobres
Percentatge de llars amb pobresa
extrema:
Índex
(*):

de

Privació

11,7
4,4

24,0
8,3

64,4
87,4

7,8
6,3

24,0
10,8

68,3
82,8

10,8

27

62,2

5,6
0
30,0
0

12,6
6,3
25,7
36,7

81,8
93,8
44,3
63,3

0,0
0,0
5,3
14,6
19,7

5,3
6,3
12,0
24,4
13,1

94,7
93,8
82,7
61,0
67,2

Subjectiva

Inexistència de privació
Privació escassa
Privació moderada
Privació severa

Classe social subjectiva (*):
Classe alta
Classe mitja alta
Classe mitja
Classe mitja baixa
Classe baixa

(*) relacions d’associació estadísticament significatives, amb una

Els ingressos anuals també determinen en part la percepció
sobre l’estat de salut: els individus que viuen en llars amb
ingressos iguals o inferiors a 14.000 € tenen pitjor percepció
de la seva salut: un 11,4% la consideren dolenta/molt dolenta
i un 24% regular.
Les llars pobres i les que viuen en condicions d’extrema pobresa
també presenten majors percentatges pel que fa a la percepció
negativa de l’estat de salut de la persona de referència: un
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7,8% i un 10,8%, respectivament, perceben com a dolent/molt
solent el seu estat de salut, i un 24% i 27% com a regular.
Els individus pertanyents a llars amb privació moderada o
severa també tenen una pitjor percepció de la seva salut, en
comparació als que viuen en llars amb escassa o nul·la privació.
Un 30% d’aquells opina que el seu estat de salut és dolent/
molt dolent, enfront al 5,6% dels que no pateixen pràcticament
privació.
La percepció de pertànyer a una o altra classe social també
veiem que està associada a la percepció sobre l’estat de salut.
Entre els individus que es consideren de classe alta i classe
mitja alta, no trobem cap que reconegui com a dolent/molt
dolent el seu estat de salut, enfront del 34,3% dels que es
consideren de classe mitja baixa o baixa.

Quant més elevat és el
nivell d’estudis, millor
percepció de l’estat de
salut
Es pot afirmar que directius, tècnics professionals i intel·lectuals,
tècnics de suport i empleats administratius,
perceben de forma
més positiva el seu estat de salut que no pas
els treballadors no qualificats

Taula 48. Percepció de l’estat de salut segons característiques de
l’individu
Percepció sobre l’estat de salut
Dolent/molt
Bo/molt
Regular
dolent
bo
Ocupació de l’individu (*):
%
%
%
Directius administracions i
100
empreses
Tècnics, professionals científics
9,8
90,2
i intel·lectuals
Tècnics i professionals de
4,9
3,7
91,4
suport
Empleats administratius
1,7
5,2
93,1
Empleats de serveis i venedors
4,5
5,4
90,1
de comerç
Treballadors qualificats agraris i
16,7
83,3
pesquers
Treballadors qualificats
10,8
89,2
manufactures i construcció
Operadors d’instal·lació i
20
80
maquinària
Treballadors no qualificats
2,5
11,1
86,4
Forces armades
25
75
Nivell d’estudis (*):
No sap llegir o escriure
Sense estudis
Primer grau
ESO, EGB, Batxillerat elemental
FP grau mitjà
FP grau superior
Batxillerat superior
Diplomatura
Llicenciatura/doctorat

25
24,2
18,2
4,1
10,7
1
6
1,8
-

(*) relacions d’associació estadísticament significatives, amb una
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75
36,4
20,5
11
12,5
9,2
18,1
5,4
10,4

39,4
61,4
84,9
76,8
89,8
75,9
92,8
89,6
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A la Taula 48 observem com el nivell d’estudis i l’ocupació de
l’individu també determinen en part la percepció que té sobre el
seu estat de salut. Més clarament pel que fa al nivell d’estudis,
podem afirmar l’existència d’una relació que ens indica que
quant més elevat és el nivell d’estudis, millor percepció de
l’estat de salut. Pel que fa a l’ocupació, es troben diferències
entre les categories extremes (no qualificats i directius), però
en les categories intermèdies hi ha una major heterogeneïtat.
No obstant, es pot afirmar que directius, tècnics professionals
i intel·lectuals, tècnics de suport i empleats administratius,
perceben de forma més positiva el seu estat de salut que no
pas els treballadors no qualificats, els operadors de màquines o
els treballadors qualificats.
Veiem ara el perfil de les llars on la persona que ha respost
el qüestionari considera dolent o molt dolent el seu estat de
salut. La relació de les característiques expressades al quadre
presenten un perfil multidimensional de les llars on es concentren
el factors que són propis de les situacions de privació i/o de
pobresa.

Quadre 5. Relacions entre estatus i estat de salut

Classe mitja
baixa
36,9%

Classe baixa
18,5%

Privació
moderada/severa
a
33,9%
Fins14.000
4.000€
Fins
€
60%
60%
Pobres
25,5%

Unipersonals
43,1%

Jubilat/pensionis
Jubilat/pensionista
ta
61,3%
61,3%

Primer grau
36,9%
Sense estudis
24,6%

Pobresa extrema
7,8%
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Un altre indicador que mostra indirectament la situació econòmica
de les persones i de les llars, és l’esforç que representen, per a
la unitat familiar, les despeses totals en salut, incloent aquí les
despeses derivades d’assegurances sanitàries, de compra de
3.4 CONDICIONS DE SAmedicaments, tractaments mèdics i visites a metges i centres
LUD DE LA POBLACIÓ
sanitaris.
DE TARRAGONA
Hem preguntat a les llars fins a quin punt suposen un esforç
econòmic per a la seva llar les despeses totals en salut. Les
respostes han estat les següents:
Quadre 6. Percentatge de llars i despesa total de salut

Per al 14,7% de les
Gens
Poc
Bastant
Molt
llars, les despeses en
relació a la salut supo25,7%
45,1%
13%
12,7%
2,7%
sen bastant/molt esforç
Com veiem, per al 14,7% de les llars, les despeses en relació a
econòmic
la salut suposen bastant/molt esforç econòmic, mentre que el
70,8% consideren que les despeses en salut els suposen poc o
gens esforç.
Aquesta situació està relacionada amb altres factors com ara la
situació de dependència d’algun membre de la unitat familiar.
En concret, veiem que existeix relació d’associació18 entre la
vivència d’una situació de dependència i la percepció sobre
l’esforç econòmic que suposa per a la llar la despesa en salut.
Veiem que per al 76,4% de les llars que no tenen situacions de
dependència, les despeses en salut suposen gens o poc esforç;
aquesta xifra baixa al 42,6% en el cas de les llars que tenen
situacions de dependència.
Taula 49. Situació de dependència i esforç econòmic en salut
Llars amb
membres amb
situació de
dependència
Cap situació

Al 33% de les llars que
presenten situacions
de dependència els hi
costa bastant o molt
d’esforç la despesa en
salut

Situació de
dependència
Total

18

Esforç econòmic davant les despeses de salut
Gens/
poc

Ni molt ni
poc

Bastant/molt

Total

610

90

98

798

76,4%

11,3%

12,3%

100,0%

49

28

38

115

42,6%

24,3%

33,0%

100,0%

659

118

136

913

72,2%

12,9%

14,9%

100,0%

Amb una Chi-quadrat = 58,31, i una alfa = 0,000, per a un nivell de confianza del 95%.
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Al 33% de les llars que presenten situacions de dependència els
hi costa bastant o molt d’esforç la despesa en salut, molt per
sobra percentualment del total de llars de la mostra (14,9%).
Contràriament, un 12,3% de les llars que no tenen situacions
de dependència tenen problemes amb el cost de la despesa en
salut, per sota de la mitjana de les llars de la mostra.
Tanmateix, la magnitud de l’esforç que costa a les llars les
despeses en salut no sembla que estigui relacionada amb el
nivell d’ingressos i amb la situació de privació social de les llars.
En els tests estadístics realitzats, els ingressos de la unitat
familiar, l’Índex de Privació Subjectiva, la pobresa moderada
o severa, no condicionarien l’esforç que fan les famílies en
despesa en salut. Com hem apuntat prèviament, aquest esforç
té a veure amb les situacions de dependència que es viuen al sí
de la unitat familiar i/o de la llar.
Taula 50. Ús dels equipament sanitaris per algun membre de la llar
l’últim any
Percentatge de llars
Centre
que han fet ús
Hospital general
36,2%
Hospital
especialitzat
6,7%
Centres amb
Hospital
mental
1,8%
internament
Altres centres amb internament
1,7%
Consulta mèdica
62%
Consulta d’altres professionals
27,3%
sanitaris
Centres d’Atenció Primària
69,6%
Centre especialitzat
14,5%
Centre polivalent
1%
Clínica dental
39,5%
Centres sense
Centre de salut mental
4,5%
internament
Psicòleg
6,8%
Centre de diàlisi
0,6%
Centre
de
cirurgia
major
1,5%
ambulatòria
Centre
mòbil
d’assistència
1,2%
sanitària
Altres
centres
sense
6,7%
internament
Òptica
44,3%
Servei sanitari
Ortopèdia
7,8%
integrat en
organització no
Rehabilitació
14,4%
sanitària
Altres
establiments
Farmàcies
94,8%
sanitaris
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Respecte a l’ús d’equipaments sanitaris, veiem que pràcticament
la totalitat de les llars de la ciutat han visitat en el període
de referència la farmàcia (98,8%). Li segueixen en l’ús
d’equipaments sanitaris els centres d’atenció primària (69,6%),
3.4 CONDICIONS DE SAla consulta mèdica (62%), l’òptica (44,3%), la clínica dental
LUD DE LA POBLACIÓ
(39,5%) i l’hospital general (36,2%).
DE TARRAGONA
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3.5.1 Les llars unipersonals

3.5 COMPOSICIÓ DE LA
LLAR I INGRESSOS: PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC
I SITUACIÓ LABORAL DE
LES LLARS

Taula 51. Situació sociodemogràfica dels entrevistats en llars
unipersonals
Home
%
54,0
20,6
25,4

Dona
%
23,8
28,5
47,7

Total
%
33,7
25,9
40,4

44,6
(entre 39
i 50)

58,6
(entre
55 i 62)

54,9

12,7
3,2

1,5
21,5
17,7

1,0
18,7
13,0

14,3

10,8

11,9

6,3
20,6
7,9
22,2

6,2
10,0
13,1
11,5

6,2
13,5
11,4
15

12,7

6,9

8,8

1.148,9 €
(entre
964,1 i
1333,7 €)

807,9 €
(entre
714,4 i
901,4
€)

924,3 €

Ingressos anuals de la llar (*):
Fins 14.000 € anuals
Més de 14.000 € anuals

58,7
41,3

89,2
10,8

79,3
20,7

Tipologia de pobresa:
Llars pobres
Llars no pobres

24,1
75,9

36
64

31,8
68,2

35,1

64,9

100

Índex de Privació Subjectiva:
Inexistència de privació
Privació escassa
Privació moderada
Privació severa

63,3
3,3
21,7
11,7

51,2
2,4
36,2
10,2

55,1
2,7
31,6
10,7

Classe social subjectiva:
Classe alta
Classe mitja alta
Classe mitja
Classe mitja baixa
Classe baixa

9,5
54,0
23,8
12,7

0,8
3,1
46,9
25,4
23,8

0,5
5,2
49,2
24,9
20,2

Estat civil:
Solter/a
Separat/da o divorciat/da
Vidu/vídua
Edat mitjana (en anys)
Nivell d’instrucció (*):
No sap llegir ni escriure
Sense estudis
Primer grau
ESO,
EGB,
Batxillerat
elemental
FP grau mitjà
FP grau superior
Batxillerat superior
Diplomatura
Llicenciatura/doctorat/
màster

Ingressos mensuals
(mitjana) (*):

de

la

llar

Percentatge de llars amb pobresa
extrema:

(*) relacions d’associació estadísticament significatives, amb una

125

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Capítol 3. L’Enquesta
de les Condicions de
Vida de la Ciutat de
Tarragona 2007
3.5 COMPOSICIÓ DE LA
LLAR I INGRESSOS: PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC
I SITUACIÓ LABORAL DE
LES LLARS

Les llars unipersonals
de dones, que representen el 67,4% de
totes les llars unipersonals, tenen d’edat
mitjana 58,6 anys, casi
dos quartes parts són
vídues, seguides de
separades i/o divorciades (una mica més de
la quinta part).
Les llars unipersonals
d’homes representen el
32,6% del total de llars
unipersonals,
tenen
44,6 anys com a mitjana d’edat, més de la
meitat són solters i una
quarta part són vidus.
Respecte al nivell
d’instrucció assolit per
les persones que encapçalen les llars unipersonals, s’observa que
els homes tenen un
major nivell d’estudis
que les dones.

Taula 52. Situació laboral dels entrevistats en llars unipersonals

Situació laboral (*):
Ocupat
Aturat
Jubilat o pensionista
Incapacitat
Treballs esporàdics
Situació professional (*):
Empresari amb assalariats
Empresari
sense
assalariats
Membre de cooperativa
Assalariat fix
Assalariat eventual
Altres situacions
Ocupació o professió (*):
Directius administracions i
empreses
Tècnics professionals, científics i
intel·lectuals
Tècnics professionals de suport
Empleats administratius
Empleats de serveis i venedors de
comerç
Treballadors qualificats agraris i
pesquers
Treballadors
qualificats
de
manufactures i construcció
Operadors
d’instal·lació
i
maquinària
Treballador no qualificats

Home
%

Dona
%

Total
%

79,6
3,7
14,8
-

46,6
2,9
44,7
1,9
3,9

58,0
3,1
34,4
1,3
2,5

1,9

1,0

1,3

-

1,0

0,6

74,1
3,7
1,9

1,0
30,1
6,8
7,8

0,6
45,2
5,7
5,7

-

1,9

1,3

29,6

6,8

14,6

9,3
3,7

12,6
8,7

11,5
7,0

16,7

11,7

13,4

7,4

-

2,5

7,4

-

2,5

5,6

-

1,9

1,9

6,8

5,1

(*) relacions d’associació estadísticament significatives, amb una

El 67,4% de les llars unipersonals estan formades per una dona
i el 32,6%, per un home. Respecte a l’estat civil de les llars
unipersonals, predomina la situació de viduïtat amb un 40,4%
d’aquestes llars. Un 47,7% de les llars unipersonals de dones
són vídues, enfront del 25,4% dels homes. Les divorciades i/o
separades representen el 28,5% de les llars unipersonals de
dones, enfront al 20,6% de divorciats i/o separats. Tanmateix,
els solters estan més representats en les llars unipersonals
d’homes (54%) enfront a la solteria de les dones que conforma
el 23,8% de les llars unipersonals de dones.
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Les llars unipersonals de dones, que representen el 67,4% de
totes les llars unipersonals, tenen d’edat mitjana 58,6 anys,
casi dos quartes parts són vídues, seguides de separades i/o
divorciades (una mica més de la quinta part).
Les llars unipersonals d’homes representen el 32,6% del total
de llars unipersonals, tenen 44,6 anys com a mitjana d’edat,
més de la meitat són solters i una quarta part són vidus.
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Respecte al nivell d’instrucció assolit per les persones que
encapçalen les llars unipersonals, s’observa que els homes
tenen un major nivell d’estudis que les dones. Pràcticament
el percentatge de titulats universitaris dobla al de titulades
(34,9% enfront del 18,4%). També són més els homes amb
titulacions de secundària (batxiller i FP de grau superior) que
les dones (28,5% i 23,1%, respectivament). I les dones estan
sobrerepresentades en les categories de menys estudis, sense
estudis i estudis de primer grau, 39,2% enfront del 15,9%
d’homes.
Gràfic 29. Nivell d’instrucció d’homes i dones en les llars unipersonals
Llicenciatura/doctorat/màster
Diplomatura
Batxillerat superior
FP grau superior
FP grau mitjà
ESO, EGB, Batxillerat elemental
Primer grau
Sense estudis
No sap llegir ni escriure

0

5

10
Home

15

20

25

Dona

La situació laboral d’homes i dones de llars unipersonals
també és diferent. Mentre que ¾ parts dels homes de llars
unipersonals estan ocupats, el 46,6% de les dones es troben en
aquesta situació. Les dones estan més presents en la categoria
de jubilades i/o pensionistes, concretament 3 vegades més que
els homes, en termes percentuals (44,7% enfront del 14,8%,
respectivament). Les xifres d’aturats són lleugerament superiors
en el cas de les dones.
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Gràfic 30. Situació laboral d’homes i dones en les llars unipersonals

Treballs esporàdics

Incapacitat

Jubilat o pensionista

Aturat

Ocupat

0

Dels homes que estan
ocupats, el 29.6% ho
estan com a tècnics
professionals, científics
i intel·lectuals, enfront
del 6,8% de les dones. Les dones estan
ocupades com a tècniques professionals de
suport, 12,6%, i com a
empleades de serveis i
venedores de comerç,
11,7%. També trobem
més representació femenina en la categoria
de treballadors no qualificats (6,8%, dones i
1,9% homes).

10

20

30

40

Home

50

60

70

80

90

Dona

Pel que fa l’ocupació i/o la professió dels titulars de les llars
unipersonals, veiem que dels homes que estan ocupats, el 29.6%
ho estan com a tècnics professionals, científics i intel·lectuals,
enfront del 6,8% de les dones. Les dones estan ocupades com
a tècniques professionals de suport, 12,6%, i com a empleades
de serveis i venedores de comerç, 11,7%. També trobem més
representació femenina en la categoria de treballadors no
qualificats (6,8%, dones i 1,9% homes).

Pràcticament ¾ parts dels homes de les llars unipersonals que
estan ocupats ho estan com assalariats fixos, enfront del 30%
de les dones. Aquestes tenen major presència en els contractes
eventuals i en altres tipus de contractes temporals: 14,6%
de les dones ocupades i 5,6% dels homes ocupats. Aquestes
situacions laborals i de nivell d’estudis dibuixen patrons respecte
als ingressos i a les situacions de vulnerabilitat social. Així, veiem
Així, veiem com la mi- com la mitjana d’ingressos mensuals de les llars unipersonals
tjana d’ingressos men- d’homes és de 1.148,9 € enfront dels 807,9 € de les dones. Això
suals de les llars uni- fa que el 58,7% de les llars d’homes obtinguin uns ingressos
personals d’homes és anuals per sota de 14.000 € anuals, mentre que en el cas de
de 1.148,9 € enfront les dones el percentatge sigui del 89,2%. Correlativament, un
dels 807,9 € de les 10,8% d’aquestes obté ingressos anuals superiors als 14.000
€, i un 41,3% d’homes els obtenen superiors.
dones
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3.5.2 Les llars monoparentals
Taula 53. Situació sociodemogràfica dels entrevistats en llars
monoparentals
Home
%
56,0
44,0
-

Dona
%
43,9
28,1
28,1

Total
%
47,6
32,9
19,5

40,9
(entre 36
i 45)

37,1
(entre
33 i 40)

38,7
(entre
36 i 42)

4,0
44,0
12,0

3,5
8,8
22,8

3,7
19,5
19,5

0,0

3,5

2,4

8,0
12,0
8,0
12,0

19,3
3,5
10,5
28,1

15,9
6,1
9,8
23,2

4,0

3,5

3,7

1.234,7 €
(entre
1.601 i
868 €)

1.735,4
€
(entre
1.973 i
1.496
€)

1.615 €
(entre
1.812 i
1.417
€)

Ingressos anuals de la llar:
Fins 14.000 € anuals
Més de 14.000 € anuals

48,0
52,0

28,1
71,9

34,1
65,9

Tipologia de pobresa (*):
Llars pobres
Llars no pobres

48,0
52,0

10,7
89,3

22,2
77,8

8,0

5,4

6,2

Índex de Privació Subjectiva (*):
Inexistència de privació
Privació escassa
Privació moderada
Privació severa

52,2
43,5
4,3
-

95,9
2,0
2,0
-

81,9
15,3
2,8
-

Classe social subjectiva (*):
Classe alta
Classe mitja alta
Classe mitja
Classe mitja baixa
Classe baixa

12,0
32,0
16,0
40,0

8,9
66,1
23,2
1,8

9,9
55,6
21,0
13,6

Estat civil:
Solter/a
Separat/da o divorciat/da
Vidu/vídua
Edat mitjana (en anys)
Nivell d’instrucció (*):
No sap llegir ni escriure
Sense estudis
Primer grau
ESO,
EGB,
Batxillerat
elemental
FP grau mitjà
FP grau superior
Batxillerat superior
Diplomatura
Llicenciatura/doctorat/
màster

Ingressos mensuals
(mitjana) (*):

de

la

llar

Percentatge de llars amb pobresa
extrema:

(*) relacions d’associació estadísticament significatives, amb una
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Cada vegada és més
freqüent trobar un tipus
de família monoparental protagonitzada per
un home o una dona
solters. Aquestes famílies formen part de les
denominades noves
formes familiars
Les llars monoparentals regides per dones
presenten uns majors
ingressos
mensuals
que les llars en el que
la persona de referència és un home

Taula 54. Situació laboral dels entrevistats en llars monoparentals

Situació laboral (*):
Ocupat
Aturat
Jubilat o pensionista
Incapacitat
Treballs esporàdics
Altres situacions
Ocupació o professió (*):
Directius administracions i
empreses
Tècnics professionals, científics i
intel·lectuals
Tècnics professionals de suport
Empleats administratius
Empleats de serveis i venedors de
comerç
Treballadors qualificats agraris i
pesquers
Treballadors
qualificats
de
manufactures i construcció
Operadors
d’instal·lació
i
maquinària
Treballador no qualificats
Lloc de naixement de la persona
de referència
Tarragona ciutat
Comarca Tarragonès
Província Tarragona
Catalunya
Resta de l'Estat
País comunitari
Magrib
Amèrica del Sud i Central
Amèrica del Nord

Home
%

Dona
%

Total
%

70
10
20
-

56,5
17,7
1,6
21

58,3
15,3
1,4
1,4
2,8
18,1

5,0

-

1,4

15,0

9,8

11,3

15,0
-

43,1
9,8

35,2
7,0

-

21,6

15,5

5,0

-

1,4

5,9

4,2

60,0

5,9

21,1

5,0

-

1,4

64,0
4,0
4,0
16,0
4,0
4,0
4,0
-

39,3
12,5
5,4
37,5
1,8
1,8
1,8

46,9
8,6
1,2
4,9
30,9
1,2
2,5
2,5
1,2

(*) relacions d’associació estadísticament significatives, amb una

El 74% de les llars monoparentals estan formades per una
persona adulta i una alta persona. En general l’edat de les
persones que viuen amb la persona de referència en una
llar monoparental és molt heterogènia pel que fa a la seva
distribució. El 14,3% de llars monoparentals està composada
per tres membres. El 9,5% d’aquest tipus de llars té quatre
membres i, finalment, el 2,4% té cinc membres. Tant en les llars
de quatre com de cinc membres es troben realitats barrejades
de famílies monoparentals estricto sensu amb composicions
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grans, en molts casos amb un cert nivell de dependència.
Si atenem a l’estat civil de les persones de referència de les
llars monoparentals, veiem que el 56% dels homes i el 43,9%
de les dones que formen una família monoparental són solters
o solteres. El 44% dels homes i el 28,1% de les dones estan
separats o separades i/o divorciats o divorciades. Hi ha un altre
28,1% de dones que estan vídues. Aquestes xifres contrasten
una mica amb la idea d’associar fortament la monoparentalitat
amb els processos de ruptura de la convivència conjugal. Cada
vegada és més freqüent trobar un tipus de família monoparental
protagonitzada per un home o una dona solters. Aquestes famílies
formen part de les denominades noves formes familiars19. Per al
total de llars monoparentals el 47,6% tenen com a persona de
referència un solter o soltera, el 32,9% un separat o separada,
i el 19,5% un vidu o vídua.
L’edat mitjana de les famílies monoparentals d’homes és casi
de quatre anys més que la de les dones. Aquells presenten una
edat mitjana de 40,9 anys, enfront dels 37,1 anys de les dones
que són la persona de referència de la família monoparental.
L’edat mitjana de les persones de referència de totes les famílies
monoparentals és de 38,7 anys.
Un altre aspecte a considerar és el nivell d’estudis de les persones
de referència de les llars monoparentals. Veiem que es donen
diferències significatives entre homes i dones de referència pel
que fa al seu nivell d’estudi assolit. Un 31,6% de les dones tenen
estudis superiors (diplomatures i/o llicenciatures), enfront d’un
16% dels homes. En l’altre extrem de la jerarquia dels estudis,
un 12,3% de les dones i un 48% dels homes asseguren no tenir
estudis primaris acabats.
Les llars monoparentals regides per dones presenten uns
majors ingressos mensuals que les llars en el que la persona de
referència és un home: 1.735 € i 1.234,7 €, respectivament, és a
dir una diferència de 500,3 € a favor de les dones. Aquest fet pot
explicar-se en part als diferents tipus d’ocupació desenvolupats
per homes i dones o bé també al complement als ingressos de
la unitat familiar que suposa la contribució al manteniment dels
19
Flaquer, Ll; Almeda, E.; Navarro, L. (2006), Monoparentalidad e infancia. Barcelona: Col·
lecció Estudis Socials, Obra Social La Caixa.
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fills un cop s’ha produït el divorci i/o la separació.

Seguint amb l’anàlisi dels ingressos, veiem que en
correspondència amb una mitjana més elevada en les llars
3.5 COMPOSICIÓ DE LA
monoparentals formades per dones, el 71,9% d’aquestes
LLAR I INGRESSOS: PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC presenta uns ingressos anuals superiors a 14.000 €; en aquesta
I SITUACIÓ LABORAL DE situació es troben el 52% de les llars monoparentals formades
LES LLARS
per homes.
Gràfic 31. Llars monoparentals, ingressos anuals i situació de
pobresa, segons sexe de la persona de referència
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en una situació de pobresa extrema és del
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50

89,3
40

71,9

30

20
10

52

48

52

48

28,1
10,7

0

Menys de 14.000 €

Més de 14.000 €
Homes

Llars pobres

Llars no pobres

dones

L’anàlisi de la pobresa d’aquestes llars ens indica que de les
formades per homes, un 48% viuen sota els estàndards de la
pobresa, en front d’un 10,7% de les formades per dones. Aquesta
dada és molt rellevant donat el fet que ens els darrers anys s’ha
vingut associant la monoparentalitat femenina amb situacions
de precarietat material i risc de pobresa. Les dades que obtenim
per a la nostra ciutat poden estar presentant un canvi de patró
en aquesta situació al que s’ha de prestar atenció i seguiment.
El percentatge de llars monoparentals formades per homes
i dones en una situació de pobresa extrema és del 8% i del
5,4%, respectivament. Aquesta diferència encaixa amb l’anàlisi
anterior sobre ingressos anuals i sobre risc de presentar els
patrons de pobresa.
L’Índex de Privació Subjectiva completa la informació sobre les
diferències existents entre les llars monoparentals formades per
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homes i per dones. Resumidament i en forma gràfica, aquest Capítol 3. L’Enquesta
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Índex té la següent distribució:
Gràfic 32. Percentatge de llars monoparentals i Privació, segons
sexe de la persona de referència
120

95,9

100

Vida de la Ciutat de
Tarragona 2007

3.5 COMPOSICIÓ DE LA
LLAR I INGRESSOS: PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC
I SITUACIÓ LABORAL DE
LES LLARS

80

60

40

20

52,2

43,5
2

4,3

2

0

Inexistència de privació

Privació escassa
Homes

Privació moderada

Dones

Com veiem, són les llars monoparentals formades per dones les
que menys situacions de privació presenten. També és interessant
destacar que no hi ha cap llar monoparental, ni de dones ni
d’homes, que presenti una situació de privació subjectiva severa.
L’autopercepció que tenen els homes i les dones que formen
llars monoparentals sobre la seva classe social ens indica, en
la mateixa línia que els indicadors anteriors, que les dones se
situen com a classe mitjana en un 66% dels casos, enfront del
32% dels homes. Un 40% d’homes de famílies monoparentals
tenen la percepció de pertànyer a una classe social baixa
mentre que el 23% de dones de llars monoparentals diuen
pertànyer a una classe social mitja baixa. No hi ha cap llar
monoparental amb percepció de pertànyer a la classe alta. La
distribució en l’escala d’autoposicionament de classe social, ens
presenta una distribució molt més centrada en el cas de les
llars monoparentals femenines que no pas les masculines.
La majoria dels homes que formen una llar monoparental es
dedica professionalment a treballs semiqualificats, concretament
el 60%. Un 30% desenvolupen la seva tasca professional com a
tècnics professionals i/o tècnics de suport. En aquesta situació es
troben el 43% de les dones que formen una família monoparental.
Casi el 22% d’elles treballen com a empleades de serveis.
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3.5.3 Parella sola
Taula 55. Situació sociodemogràfica de les llars formades per
parelles soles (dades de la persona de referència)
Percentatges
Sexe:

%
Home

73,8

Dona

26,2

Estat civil:
Solter/a

7,3

Casat/parella

90,2

Separat/da o divorciat/da

2,4

Edat:
De 16 a 29 anys

20,2

De 30 a 44 anys

15,3

De 45 a 64 anys

26,4

Més de 64 anys

38

Nivell d’instrucció:
No sap llegir ni escriure

1,2

Sense estudis

4,3

Primer grau
ESO,
EGB,
elemental
FP grau mitjà

Batxillerat

22,7
17,8
5,5

FP grau superior

18,4

Batxillerat superior

4,9

Diplomatura

11

Llicenciatura/doctorat/màster
Ingressos
(mitjana):

mensuals

de

la

llar

14,1
1.891,3 €
(entre 2.138,6 i 1.643,4 €)

Ingressos anuals de la llar:
Fins 14.000 € anuals

29

Més de 14.000 € anuals

71

Tipologia de pobresa:
Llars pobres

14,5

Llars no pobres

85,5
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Índex de Privació Subjectiva:
Inexistència de privació

96,3

Privació escassa

3,2

Privació moderada

0,5

Privació severa

-

Classe social subjectiva:
Classe alta

-

Classe mitja alta

10,9

Classe mitja

72,0

Classe mitja baixa

14,5

Classe baixa

2,6

Taula 56. Situació sociodemogràfica de les llars formades per
parelles soles
Percentatge
%
Situació laboral:
Ocupat

82

Aturat

0,9

Jubilat o pensionista

17,1

Incapacitat

-

Treballs esporàdics

-

Altres situacions

-

Lloc de naixement de la persona de referència
Tarragona ciutat

33,5

Comarca Tarragonès

7,3

Província Tarragona

7,9

Catalunya

12,2

Resta de l'Estat

35,4

País comunitari

0,6

Magrib

0,6

Amèrica del Sud i Central

2,4

La informació sobre les parelles soles ens informa d’un tipus
d’unitat familiar en la que en el 38% dels casos la persona de
referència té més de 64 anys, per tant ens trobem amb un
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tipus de família en el que hi ha un cert predomini del “niu buit”.
En l’extrem de grups d’edat oposat, veiem que en el 20,2%
d’unitats familiar formades per parelles soles, la persona de
referència té fins a 29 anys.
Una de cada quatre persones (25,1%) de referència d’aquestes
unitats familiars tenen estudis universitaris, mentre que el
5,5% no arriba a tenir estudis primaris. Els estudis mitjans,
bé de batxillerat o bé de formació professional, representen el
nivell d’estudis més nombrós de la persona de referència en
aquestes unitats familiars.
El 82% estan treballant i només un 1% es troben en una situació
d’atur, mentre que el 17,1% de les persones de referència són
pensionistes.
Són famílies amb un índex de pobresa per sota del de la població
en general: les famílies formades per parelles soles afectades
per aquesta situació són el 14,5%, però s’ha de considerar
també que la pobresa extrema, amb un 7,9%, afecta de forma
més contundent a aquest tipus de famílies que a la població en
general.
Gràfic 33. Distribució dels ingressos mensuals en parelles soles
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marcadament asimètrica, amb un valor resultant de la
tipificació de l’índex d’asimetria igual a 14,4, valor que
denota que la distribució s’allunya de l’estàndard d’una corba
normal20. La mateixa reflexió podem fer amb l’índex de curtosi,
l’estandardització de la qual presenta un valor igual a 22,8, un
valor molt allunyat de l’esperat 0 que ens indicaria normalitat
en la distribució21.
La mitjana d’ingressos mensuals se situa en 1.891,3 €, amb un
50% de les llars formades per parelles soles amb uns ingressos
per sota de 1.820 €. Un 25% de les llars ingressa per sota de
1.250 € mensuals i un 75% per sota de 2.804 € mensuals.
La percepció de classe en aquestes famílies ens indica que el
72% es considera de classe mitja i el 11% de classe mitja alta.
Només un 2,6% s’autoubica en la classe social baixa.

20

L’índex d’asimetria d’aquesta distribució té valor 2,654 i el seu error típic, 0,184. El resultat

2,654
= 14,42
14 , 4 , no està comprés en l’interval [-1,96;
de la divisió de l’índex pel seu error típic,
0,184
+1,96], i per tant concloem que la distribució no és simètrica. Els valors positius, com és el cas, ens
indiquen que el grau d’asimetria és positiu, és a dir trobem casos extrems per la cua de la dreta amb una
evident desviació de la normalitat.
21
De la mateixa manera, l’estandardització de l’índex de curtosi es realitza dividint el seu valor
8,361
= 2 ,8
pel seu error típic,
0,366 22,84, valor que no està comprés entre [-1,96; +1,96], i per tant concloem que la distribució no és normal.
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3.5.4 Parella amb fills
Taula 57. Situació sociodemogràfica de les llars formades per
parelles amb fills (dades de la persona de referència)
Percentatges
Sexe:

%
Home

76,8

Dona

23,2

Estat civil:
Solter/a

8,2

Casat/parella

87,2

Separat/da o divorciat/da

3,1

Vidu/vídua

1,4

De 16 a 29 anys

8,6

De 30 a 44 anys

41,3

De 45 a 64 anys

45,3

Més de 64 anys

4,9

Edat:

Nivell d’instrucció:
No sap llegir ni escriure
Sense estudis

5,3

Primer grau

12,3

ESO, EGB, Batxillerat elemental

34,2

FP grau mitjà
FP grau superior

5,8
11,1

Batxillerat superior

6,1

Diplomatura

8,8

Llicenciatura/doctorat/màster

Ingressos mensuals de la llar (mitjana):

16,4
2.626,3 €
(entre 2.819 i 2.433,4
€)

Ingressos anuals de la llar:
Fins 14.000 € anuals

16,3

Més de 14.000 € anuals

83,7

Tipologia de pobresa:
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Índex de Privació Subjectiva:
Inexistència de privació

89,8

Privació escassa

6,7

Privació moderada

1,1

Privació severa

2,4

Classe social subjectiva:
Classe alta

3,4

Classe mitja alta

16,4

Classe mitja

62,1

Classe mitja baixa

15,1

Classe baixa

2,9

Taula 58. Situació sociodemogràfica de les llars formades per
parelles amb fills
Percentatge
%
Situació laboral:
Ocupat

93,1

Aturat

1,9

Jubilat o pensionista

0,9

Incapacitat

0,3

Treballs esporàdics

1,3

Altres situacions

2,5

Lloc de naixement de la persona de referència
Tarragona ciutat

40,3

Comarca Tarragonès

4,3

Província Tarragona

3,7

Catalunya

10,6

Resta de l'Estat

29,7

País comunitari

2,3

Magrib

0,9

Amèrica del Sud i Central

7,4

Àfrica subsahariana

0,9
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Les característiques de les persones de referència en les llars
de parelles amb fills, ens indiquen que el 3,1% són separats i/o
divorciats, l’1,4% vidus o vídues i el 8,2% solters o solteres.
Entre els 20 i els 64 anys es troba el 86,6% d’aquestes persones
3.5 COMPOSICIÓ DE LA
referencials.
LLAR I INGRESSOS: PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC
I SITUACIÓ LABORAL DE
LES LLARS

El seu nivell d’instrucció tipus correspon a una persona
majoritàriament amb batxillerat elemental (34,2%); també
trobem un 25,2% de persones que tenen estudis universitaris.
Un 17,2% té com a titulació màxima una secundària superior
(FP o batxillerat), un 5,3% no té estudis i un 12,3% els té de
primer grau.
La persona de referència en aquestes famílies es troba
ocupada: en un 93,1% d’aquestes llars, la persona té una feina
remunerada.

Gràfic 34. Distribució dels ingressos mensuals en parelles amb fills
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La distribució dels ingressos mensuals que perceben aquestes
famílies s’allunya d’una distribució normal. En aquí veiem que
l’asimetria és positiva, trobant casos amb ingressos superiors
ala mitjana que fan que aquesta distribució s’allargui cap a la
dreta.
L’histograma de la distribució dels ingressos mensuals de les
llars formades per parelles amb fills presenta una distribució
asimètrica, amb un valor resultant de la tipificació de l’índex
d’asimetria igual a 12,23, valor que denota que la distribució
s’allunya de l’estàndard d’una corba normal22. L’estandardització
de l’índex de curtosi presenta un valor igual a 12,24, un valor
molt allunyat de l’esperat 0 que ens indicaria normalitat en la
distribució23.
La mitjana d’ingressos mensuals se situa en 2.626,3 €, amb
un 50% de les llars formades per parelles amb fills amb uns
ingressos per sota de 2.460 €. Un 25% de les llars ingressa
per sota de 1.673 € mensuals i un 75% per sota de 3.733 €
mensuals.
Un 83,7% d’aquestes famílies ingressa anualment una quantitat
superior als 14.000 €. La taxa de pobresa entre aquest grup de
famílies és del 18,9%, un percentatge per sota de la mitjana de
tota la població. També és inferior a la resta la taxa de pobresa
extrema, concretament el 3,5% de les famílies amb fills estan
en aquesta situació.
Les famílies no tenen la percepció de patir situacions de privació,
el 89% d’elles manifesta viure sense privació i un 6,7% amb
situacions de privació escassa.
El 62% d’aquestes famílies té la percepció de pertànyer a la
classe mitja i un 19,8% consideren que són de classe alta o
mitja alta. Per l’altre extrem de l’estratificació social, el 18% de
les famílies es considera de classe baixa o mitja baixa.
Les llars de parelles amb fills tenen com a mitjana 3,8 membres
en la unitat familiar, amb una forquilla per al total de la població
de llars que oscil·la entre el límitsuperior = 3,9 i el límitinferior = 3,7.
El 50% del les parelles amb fills té fins 4 membres.
22
23

L’índex d’asimetria d’aquesta distribució té valor 1,590 i el seu error típic, 0,130.
L’índex de curtosi d’aquesta distribució té valor 3,171 i el seu error típic, 0,259.
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Gràfic 35. Nombre de membres de les llars formades per parella i fills
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3.5.5 Dos nuclis
Taula 59. Situació sociodemogràfica de les llars formades
per
dos nuclis (dades de la persona de referència)
Percentatges
%
Sexe:
Home

76,9

Dona

23,1
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Estat civil:
Casat/parella

84,6

Separat/da o divorciat/da

7,7

Vidu/vídua

7,7

Edat:
De 16 a 29 anys

53,8

De 30 a 44 anys

7,7

De 45 a 64 anys

23,1

Més de 64 anys

15,4

Ingressos mensuals de la llar
(mitjana):

1.634,1 €
(entre 2.127,2 i 1.140,8 €)

Ingressos anuals de la llar:
Fins 14.000 € anuals

26,7

Més de 14.000 € anuals

73,3

Tipologia de pobresa:
Llars pobres

25

Llars no pobres

75

Percentatge de llars amb pobresa
extrema:

8,3

Índex de Privació Subjectiva:
Inexistència de privació

86,7

Privació moderada

13,3

Classe social subjectiva:
Classe mitja alta

6,7

Classe mitja

60

Classe mitja baixa

20

Classe baixa

13,3

Situació laboral:
Ocupat

90,9

Incapacitat

9,1
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El perfil de la persona de referència de les llars amb dos nuclis
és el d’un home (76,9%), casat o en parella (84,6%), d’entre
16 a 29 anys (53,8%), ocupat (90,9%), amb un nivell d’estudis
de primer grau (23%) o de batxillerat elemental (23%) i que
3.5 COMPOSICIÓ DE LA
considera la seva llar de classe mitja (60%).
LLAR I INGRESSOS: PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC
I SITUACIÓ LABORAL DE
LES LLARS

El 73,3% de les llars amb dos nuclis ingressa anualment una
quantitat superior als 14.000 €, mentre que el 26,7% restant
ingressa per sota d’aquesta quantitat. Això fa que un 25%, una
de cada quatre llars d’aquest tipus, sigui considerada sota el
llindar de la pobresa. La pobresa extrema assoleix per aquest
tipus de llar un 8,3%, per sobre de la mitjana de pobresa
extrema o severa de tota la població. Un 13,3% d’aquestes
llars tenen la percepció de trobar-se en situacions de privació
moderada.
Els ingressos mensuals de la llar de dos nuclis es situen en
1.634,1 €. El 50% de les llars ingressen mensualment una
quantitat igual o inferior als 1.500 €.
El nombre mitjà de membres que composen aquest tipus de
llars és de 4,69, amb una forquilla que va des dels 5,6 als 3,8.
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3.5.6. Grup sense relació
Taula 60. Situació sociodemogràfica de les llars formades per
grups sense relació (dades de la persona de referència)
Percentatges
Sexe:

%
59,5
40,5

Home
Dona

Estat civil:
Solter/a
Casat/parella
Separat/da o divorciat/da
Vidu/vídua
Edat:

70,7
14,6
4,9
9,8

Nivell d’instrucció:
Sense estudis
Primer grau
ESO, EGB, Batxillerat elemental
FP grau mitjà
FP grau superior
Batxillerat superior
Diplomatura
Llicenciatura/doctorat/màster
mensuals
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88,1
4,8
2,4
4,8

De 16 a 29 anys
De 30 a 44 anys
De 45 a 64 anys
Més de 64 anys

Ingressos
(mitjana):
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de

la

llar

6,1
6,1
15,2
18,2
6,1
12,1
9,1
27,3
1.712,6 €
(entre 2.109,7 i 1.315,4
€)

Ingressos anuals de la llar:
Fins 14.000 € anuals
Més de 14.000 € anuals

50
50

Índex de Privació Subjectiva:
Inexistència de privació
Privació escassa
Privació moderada
Privació severa

94,2
1,9
1,9
1,9
%

Situació laboral:
Ocupat
Jubilat o pensionista

91,7
8,3

Lloc de naixement de la persona de
referència
Tarragona ciutat
Comarca Tarragonès
Província Tarragona
Catalunya
Resta de l'Estat
País comunitari
Magrib
Amèrica del Sud i Central
Àfrica subsahariana

14,3
4,8
14,3
7,1
11,9
7,1
19
7,1
7,1
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Un 13% viuen sota el
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amb una taxa de pobresa extrema del 6,7%
de llars, per sobre de la
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En aquest tipus de llar es donen almenys dues realitats clarament
diferenciades, una la de grups d’estudiants que comparteixen
pis mentre realitzen les seves carreres universitàries i una altra,
més interessant a nivell d’anàlisi, la que mostra la convivència
3.5 COMPOSICIÓ DE LA
de persones sense vincles familiars, una bona part de les quals
LLAR I INGRESSOS: PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC són d’origen immigrant.
I SITUACIÓ LABORAL DE
LES LLARS

El problema de desagregar les dades en aquest dos subgrups és
que per al cas de la segona tipologia no hi ha prou dades com
per a realitzar una anàlisi amb marges d’error tolerables. De
tal manera que hem optat per fer l’anàlisi conjunta d’ambdues
situacions.
En aquesta realitat, la presència de dones com a persona de
referència de la llar és major que en els altres casos: en un
40,5% de les llars de grup sense relació és una dona la persona
que més ingressos obté. El 88,1% de les persones referencials
són solteres, majoritàriament d’entre 16 i 29 anys (70,7%) i
amb estudis superiors (36,4%).
Un 40,5% d’aquestes llars de grups sense relació està constituïda
per una persona immigrant com a persona de referència. Del
total, el 92% tenen alguna ocupació.
El 50% de les llars ingressen anualment una quantitat superior
als 14.000 €.
D’entre les llars en les que la persona principal és immigrada,
un 13% viuen sota el llindar de la pobresa, amb una taxa de
pobresa extrema del 6,7% de llars, per sobre de la mitjana de
llars de la ciutat.
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3.6 Nivell d’estudis i professió dels nuclis familiars:
anàlisi de la homogeneïtat de les parelles
Per fer l’anàlisi sobre la homogeneïtat de les característiques
de la parella que formen els nuclis familiars, hem seleccionat
només les llars composades per parelles soles i per parelles
amb fills. Hem desestimat, òbviament, les llars unipersonals i
les monoparentals; d’una altra banda, hem desestimat també
les llars formades per dos nuclis ja que no en tots els casos
la segona persona de referència coincideix amb la parella de
la primera. Les llars formades per grups sense relació també
les hem eliminat donat que s’entén que no hi ha relació
d’aparellament entre les persones que conviuen.
Eliminades aquestes llars, fem l’anàlisi de la homogàmia amb
579 llars, el 33,3% de les quals estan constituïdes per parelles
soles i el 66,7% per parelles amb fills.
A la taula es presenta els resultats de la distribució conjunta dels
estudis de les dues persones referencials de cada llar. Com es
veu, la taula presenta una marcada diagonalització: els valors
màxims es troben en la diagonal de la taula. Això significa que
determinades categories d’estudis d’una persona tendeixen a
estar relacionades amb les mateixes categories d’estudis per a
l’altra persona.
En definitiva veiem que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les persones que no saben llegir o escriure apareixen vinculades
a persones amb el seu mateix perfil.
Els 80% dels que no tenen estudis, formen parella amb
individus que no tenen estudis.
El 71,3% del que tenen estudis de primer grau, amb els que
tenen estudis de primer grau.
El 65,3% que tenen fins a batxillerat elemental, amb els de la
mateixa titulació.
El 35,3% que té FP grau mitjà, amb individus que tenen
batxillerat elemental.
El 40% amb FP de grau superior amb els seus equivalents.
El 28,9% dels que tenen batxillerat superior amb persones que
tenen batxillerat elemental.
El 36,8% dels diplomats universitaris, amb llicenciats.
El 46,1% de llicenciats amb llicenciats.
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De tal manera que aquesta taula presenta un elevat grau
d’homogeneïtat en la distribució de les categories d’estudis.
Això bé confirmat per l’Índex Kappa que obté un valor igual a
0,547, valor que ens indica un bon acord entre les categories
3.6 NIVELL D’ESTUDIS I
idèntiques en ambdós individus.
PROFESSIÓ DELS NUCLIS FAMILIARS: ANÀLISI
DE LA HOMOGENEÏTAT
DE LES PARELLES

Els comportaments més extrems els observem entre les persones
que no tenen estudis o que tenen estudis molt baixos i els que no
saben llegir ni escriure. De tal manera que podem afirmar que
a menor nivell d’estudis més tendència cap a la uniformització
a l’hora de formar parella. Dit d’una altra manera, els individus
que no tenen estudis tenen major probabilitat de formar parella
amb individus amb les seves mateixes característiques, és a
dir, sense estudis.
Encara que aquest sigui el patró per aquests nivells d’estudis,
s’observa com els individus que tenen estudis de primer grau
(és a dir, la primària complerta) comencen a presentar ja
una major heterogeneïtat: el 28,7% són parella de persones
amb altres nivells d’estudi. Només l’1,1% formen parella amb
persones amb inferior nivell d’estudis, mentre que la resta ho
fan amb persones amb major nivell d’estudis.

Es veu també com un 71,1% dels que tenen estudis de grau
A menor nivell d’estudis mitjà (equivalents al batxillerat elemental i a la FP de grau mitjà)
més tendència cap a la formen parella amb persones amb nivells d’estudis iguals que
uniformització a l’hora ells. Un 12,3% formen parella amb persones amb menor nivell
de formar parella. Dit d’estudis i un 16,6% s’aparella amb persones amb major nivell
d’una altra manera, els d’estudis.
individus que no tenen
estudis tenen major Els que tenen estudis secundaris tenen un comportament més
probabilitat de formar heterogeni. El 44,2% s’aparella amb persones amb el seu mateix
parella amb individus nivell d’estudis (batxillerat superior i/o FP de grau superior). El
amb les seves ma- 42,1% amb persones amb menor nivell d’estudis, i el 13,7%
teixes característiques, amb persones de major nivell d’estudis.
és a dir, sense estudis
Per últim, els 68,1% dels que tenen estudis universitaris
conviuen amb una parella que té també estudis universitaris.
Els 68,1% dels que te- Un 17,4% ho fa amb persones que tenen estudis secundaris.
nen estudis universitaris conviuen amb una
parella que té també
estudis universitaris
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Taula 61. Nivell d’estudis de la persona 1 i de la persona 2 que conviuen

Nivell d’estudis de la
primera persona

No sap llegir ni escriure

Nivell d'estudis de la segona persona
No sap llegir
ni escriure

Estudis
primaris

Estudis de
grau mitjà

Estudis
secundaris

Estudis
superiors

100,0%

Total

100,0%
76,8%

8,9%

8,9%

4,5%

100,0%

12,3%

71,1%

11,3%

5,4%

100,0%

Estudis secundaris

8,4%

33,7%

44,2%

13,7%

100,0%

Estudis superiors

2,1%

12,5%

17,4%

68,1%

100,0%

21,9%

36,9%

18,0%

22,8%

100,0%

Estudis primaris

0,9%

Estudis de grau mitjà

Total

0,4%

El coeficient de correlació Rho de Spearman24 ens ofereix un
valor igual a +0,681, és a dir un valor substancial en la relació
entre les categories de nivell d’estudis corresponents a una i
altre persona. A més el signe positiu indica que aquesta relació
suposa que a major nivell d’estudis d’una persona, major
probabilitat d’estudis en l’altra persona.
En conclusió, veiem com l’estructura de les llars formades
per parelles soles i de les formades per parelles amb fils, pel
que fa al nivell d’estudis de les persones de referència, és una
estructura homogènia. Les persones tendeixen a formar famílies
amb persones que tenen les mateixes o semblants qualitats a
nivell de qualificació obtinguda.

24
És un dels coeficients més utilitzats en l’anàlisi sociològica per a variables ordinals.
Mesura el grau d’associació entre dues variables sobre la base de la diferència de rangs. En cas
d’inexistència de relació el coeficient Rho s’apropa al valor 0, i en casos de màxima associació
varia entre +1 a –1. Quan el signe és negatiu indica una ordenació oposada dels casos en les
variables, mentre que el signe positiu indica una ordenació idèntica en els casos de les variables.
L’expressió del coeficient Rho de Spearman és:

on
és la suma de les diferències al quadrat entre els rangs corresponents a cada variable i n és el
número total de casos de la mostra.
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Les persones tendeixen
a formar famílies amb
persones que tenen les
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gl

6,7

Batxillerat superior

64

1

640,976

259,687

,000

,000

,000

Sig.
asintòtica
(bilateral)

15,6

2,9

2,2

14,7

30,2

6,6
6,7

3,9

6,7

28,9
14,7

6,0

26,5

35,3
26,0

7,6

6,9

FP
grau
mitjà

65,3

3,4

71,3
7,6

4,0

ESO,EGB,
Batxillerat
elemental

16,0

primer
grau

a 43 casillas (53,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,00.

556

64

1137,496(a)

Valor

6,3

Total

Chi-quadrat de
Pearson
Raó de
verosimilitud
Associació linial
per linial
N de casos vàlids

1,3

Llicenciatura/
doctorat

0,4

8,0

FP grau superior

Diplomatura

2,9

FP gau mitjà

80,0

sense
estudis

3,5

1,1

100,0

no sap llegir
o escriure

ESO,EGB, Batxillerat
elemental

primer grau

sense estudis

no sap llegir o
escriure

Nivell d’estudis de
la persona 1

11,7

17,1

5,9

13,8

100,0

100,0

100,0

36,8
46,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

15,6

8,0

2,9

1,8

2,3

Llicenciatura o
doctorat

Valor de l’Índex Kappa per a la taula
estudis x estudis

9,0

19,7

33,8

2,2

2,0

2,9

3,5

3,4

Diplomatura

Kappa = 0,547 (per a dades agregades en: 1. Sense
estudis. 2. Estudis primaris. Estudis secundaris.
Estudis superiors)
Sig. Aproximada = 0,000

6,3

5,3

5,9

26,7

10,0

40,0
11,1

5,9

3,5

2,3

Batxillerat
superior

8,8

7,1

9,2

FP grau
superior

Nivell d’estudis de la persona 2

Taula 62. Nivell d’estudis de les persones de referència de la llar
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Veiem ara si l’ocupació i/o professió dels individus també té o Capítol 3. L’Enquesta
de les Condicions de
no una patró d’homogeneïtat al si de les famílies.
En línies generals s’observa que les unitats familiars estan
composades per membres que ocupen categories ocupacionals
similars o properes en l’escala d’estatus professional. Tanmateix,
es constata una major heterogeneïtat en la distribució de les
professions dels dos membres.

Vida de la Ciutat de
Tarragona 2007

3.6 NIVELL D’ESTUDIS I
PROFESSIÓ DELS NUCLIS FAMILIARS: ANÀLISI
DE LA HOMOGENEÏTAT
DE LES PARELLES

La taula que posa en relació les ocupacions dels individus 1 i 2
de les llars ens mostra una major heterogeneïtat que la taula
dels estudis. L’Índex Kappa obté un valor igual a 0,255, valor
que ens indica un acord feble entre les categories idèntiques
en ambdós individus. Malgrat això s’observen patrons que són
interessants de ressaltar.
Els que tenen ocupacions de directius d’empreses o de
les administracions, conviuen bàsicament amb tècnics i
professionals (27,3%) i amb empleats administratius (27,3%).
La resta es reparteix entre tècnics de suport, empleats de
serveis, Treballadors qualificats i treballadors no qualificats,
amb la mateixa distribució.
Els tècnics tenen un comportament més homogeni, ja que
el 55,8% formen parella amb persones de la seva mateixa
ocupació.
El 33,3% dels tècnics de suport conviuen amb tècnics i
professionals i el 29,2% amb altres tècnics de suport.
El 57,1% dels empleats d’administració, viuen amb empleats
d’administració (20%) i amb empleats de serveis (37,1%).
El 62,5% dels empleats de serveis conviuen amb empleats de
serveis (48,4%) i amb empleats administratius (14,1%). El
20,3% està amb treballadors qualificats.

En línies generals
s’observa que les unitats familiars estan
composades per memEl 28% dels treballadors qualificats formen unitat familiars amb
bres que ocupen caempleats administratius, el 20% amb empleats de serveis, el
tegories ocupacionals
16% amb treballadors qualificats i el 16% amb no qualificats.
similars o properes en
l’escala d’estatus proEl 36,4% dels no qualificats s’aparellen amb trebaladors no fessional.
qualificats i el 31,8% amb qualificats.
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100
100
1

gl

13,9

4,5

2,3

,000
,000
,000

10,5

0,3

0,3

100,0

36,4

22,8

Kappa = 0,255
Sig. Aproximada = 0,000

Valor de l’Índex Kappa per a la taula
ocupació x ocupació

100,0

100,0
3,7

100,0

100,0

44,4

16,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

100,0

4,0

Empleades
domèstiques

100,0
13,3

6,8

1,3

Forces
armades

4,7

8,3

9,1

Treb. no
qualificats

100,0

0,7

31,8

11,1

12,0

1,6

8,6

1,3

Operaris
Instal·lació

100,0

2,3

11,1

20,0

28,0
16,0

20,3

48,4

2,6

9,1

Treb.
qualificats

14,1

20,0

Sig.
asintòtica
(bilateral)

10,9

6,8

1,3

Treb.
agraris i
pesquers

11,4

12,5

10,4

9,1

Empleats
serveis

37,1

12,5

13,0

27,3

Empleats
admin.

a 101 casillas (83,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

294

280,337(a)
273,109
87,904

Valor

19,4

4,5

4,5

4,1

4,0

Chi-quadrat de Pearson
Raó de verosimilitud
Asociació linial per
linial
N de casos vàlids

Total

7,8

1,6

1,6

33,3

11,4

29,2

11,4

33,3

10,4

55,8

3,9

Tècnics

4,2

9,1

27,3

9,1

Directius

T è c n i c s
suport
Empleats
administració
Empleats
serveis
Treb. agraris
i pesquers
Treballadors
qualificats
Operaris
d’instal·lació
Treb. no
qualificats
Forces
armades
Empleades
domèstiques

Tècnics
suport

Tècnics

Directius

Ocupació
persona 1

Ocupació persona 2

Taula 63. Ocupacions de les persones de referència de la llar
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3.7 Recursos i facilitat per arribar a final de mes
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Hem preguntat sobre la suficiència o no dels ingressos percebuts
mensualment per afrontar la vida quotidiana. En una escala del
3.7 RECURSOS I FACILI1 = Amb molta dificultat al 5 = Amb molta facilitat, la pregunta TAT PER ARRIBAR A FIque es va formular va ser: “Amb els ingressos actuals, com NAL DE MES
arriba la seva llar al final de mes?”. Les respostes per a totes
les llars de la ciutat van ser les següents:
Quadre 7. Escala de suficiència d’ingressos
Amb molta

Amb
dificultat

Ni dificultat

dificultat

7,3%

Amb
facilitat

Ni facilitat

34,6%

25,7%

Hi ha un 41,9% de llars
que consideren que tenen dificultats per poder arribar a fi de mes
amb els actuals ingressos que perceben

Amb molta
facilitat

29,2%

3,2%

Veiem que hi ha un 41,9% de llars que consideren que tenen
dificultats per poder arribar a fi de mes amb els actuals
ingressos que perceben com a unitat familiar. Una de cada
quatre llars es troben en una situació intermitja, consideren
que no tenen dificultat ni tampoc facilitat per arribar al final
de mes. En l’extrem oposat, es troben el 32,4% de llars que
tenen presenten facilitat a l’hora d’arribar a final de mes amb
els ingressos actuals.

Les llars que tenen més
dificultats per arribar a
final de mes amb els ingressos que perceben
són les llars formades
per dos nuclis

Taula 64. Dificultats de la llar per arribar a final de mes segons
tipus de llar
Dificultats de la llar per arribar a final de mes
En percentatges (%)

Unipersonal
Monoparental
Parella sola
Parella amb fills
Dos nuclis
Grup sense relació
Total

amb
molta
dificultat

Total

amb
dificultat

ni amb
facilitat ni
amb dificultat

amb
facilitat

amb
molta
facilitat

6,7
13,1
4,7
8,1
20,0

51,3
36,9
31,6
27,0
46,7

23,3
35,7
25,9
24,2
13,3

16,6
11,9
37,3
36,9
6,7

2,1
2,4
0,5
3,9
13,3

100
100
100
100
100

1,7

32,2

32,2

23,7

10,2

100

7,3

34,6

25,7

29,2

3,2

100

Com s’aprecia a la Taula 64, les llars que tenen més dificultats
per arribar a final de mes amb els ingressos que perceben són
les llars formades per dos nuclis (46,7% amb dificultat i 20%
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amb molta dificultat, en total un 67,7%). Li segueixen les llars
unipersonals (51,3% amb dificultat i 6,7% amb molta dificultat,
en total un 58%). A continuació, trobem les llars monoparentals,
amb un 50% de llars que tenen dificultats per arribar a final de
mes. Un 36,3% de les parelles soles presenten dificultats, un
35,1% de les parelles amb fills i un 33,9% de les llars formades
per grups sense relació.
Gràfic 36. Facilitat/dificultat per arribar a final de mes segons tipus
de llar
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Dificultat

Ni facilitat ni dificultat

Facilitat

Unipersonal

Monoparental

Parella sola

Parella amb fills

Dos nuclis

Grup sense relació

Lògicament són les llars amb menys ingressos les que presenten
més dificultats per arribar a final de mes amb els ingressos que
perceben. El 54,9% de les llars fins a 14.000 € d’ingressos
anuals tenen dificultat, enfront del 34,5% que passen dels
14.000 € d’ingressos anuals.
Les llars considerades com a pobres, amb ingressos per sota
del 60% de la mitjana d’ingressos, també presenten aquest
patró: el 65,1% tenen dificultat per al sosteniment de la llar
amb els ingressos que perceben; les llars que no són pobres
rebaixen la xifra fins el 38%.
Pel que fa a la privació moderada o severa, el 77,8% de les
llars amb aquesta categoria tenen dificultat per arribar al final
de mes.
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Gràfic 37. Dificultat o facilitat per arribar a final de mes segons
situació de la llarç
100%

2,0

90%

13,3

20,6

70%

20,2

34,2

39,1

80%

36,7

21,7

24,5
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50%

27,9

26,4

27,2

40%

77,8

30%

65,1

54,9

20%

34,5

38,0

36,2

No pobre

Privació
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10%
0%
Fins 14000
euros

Més de
14000
euros

Pobre

Dificultat

Ni facilitat ni dificultat

Privació
m oderada
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Facilitat

Gràfic 38. Dificultat o facilitat per arribar a final de mes segons
zona d’ubicació de la llar
100%

5,7
30

80%

30,9

39,4
62,1

22

53,8

30,3

25,2

39

47,2

32,4

20,7
38,8

33,3 35,5

56,8 53,8

60,4

12,1

27,8
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44,1

28,2 33,3

17,2
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16,9
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40%

20%
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Gràfic 39. Dificultat o facilitat per arribar a final de mes

segons

zona d’ubicació de la llar
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Eixample nord
60,00
Miracle-Arrabassada
Llevant

FACILITAT

La Canonja
Eixample centre

40,00

St Pere i St Pau
Total
Parta alta

Barris marítims
Eixample sud
Torreforta

Bonavista

20,00

St Salvador
Riu clar/Parc/Icomar
Camp-clar

0,00
10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

DIFICULTAT

Com es veu en el gràfic, el quadrant inferior de la dreta acull
les zones que presenten major nombre de llars que presenten
dificultats per arribar al final de mes amb els ingressos que
obtenen mensualment. En aquí observem que es troben les
llars de Camp-clar, Sant Salvador, Torreforta, Barris marítims i
Riu clar/Parc/Icomar.
El quadrant superior de l’esquerra, contràriament, acull les llars
que presenten major facilitat a l’hora d’arribar al final de mes
i que estan per sota de la mitjana de dificultat; concretament
Eixample nord, Llevant, Miracle-Arrabassada, La Canonja i
Eixample centre.
Aquesta variable torna a dibuixar una realitat espacial i territorial
en la que hi ha diferències entre els barris o zones de ponent
els de llevant. Les zones considerades centre o nucli de la ciutat
tenen un comportament més proper a la mitjana de la ciutat i
es situen, en el gràfic, al voltant de la intersecció entre les dues
variables.
Hi ha un 43,4% de llars que necessita algun tipus d’estratègia
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per poder arribar amb garanties al final de mes, donat que els
seus ingressos són insuficients o no els permeten arribar amb
totes les facilitats amb que voldrien.
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Taula 65. Estratègia de la llar davant la dificultat per arribar a final
de mes

3.7 RECURSOS I FACILITAT PER ARRIBAR A FINAL DE MES

No fa res, s'ajusta al pressupost
Recorre a serveis socials
Recorre a altres familiars
Obtenció de préstecs
Total
Total de llars

n

%

326

80,7

36
40
2
404
931

8,9
9,9
0,5
43,4
100,0

Com veiem e la Taula 65, el 80,7% d’aquestes llars no fa res,
simplement s’ajusta als ingressos que obté per passar el mes.
Això en determinades circumstàncies pot incidir en la reducció
del consum, establint una sèrie de prioritats en funció de la
conjuntura econòmica en la que es mou la llar. El 9,9% de les
llars que presenten algun tipus de dificultat per arribar a final de
mes recorren a altres familiars. Com és sabut, el nostre sistema
de benestar social descansa en bona part en la família del
subjecte. De fet, alguns autors han denominat aquest sistema
com de familiarista25. Es tracta d’un sistema característic de les
societats del sud d’Europa que substitueix en gran mesura els
poders públics en la provisió de garanties socials a les famílies i
als individus. En situacions d’especial vulnerabilitat, la família i
les entitats i institucions sense ànim de lucre, apareixen amb un
gran protagonisme en la cobertura de famílies i d’individus. “Un
sistema de benestar serà tant més familiarista quant major sigui
la contribució relativa de l’esfera domèstica al conjunt global
del benestar. Des del punt de vista institucional, el familiarisme
serà comparativament major en aquells estats del benestar en
els que l’Estat mostri menor propensió a absorbir les càrregues
de la família” (Añón i Miravet, 2005:106).
Un 8,9% de les llars amb dificultats acudeix a algun tipus de
serveis socials, bé de tipus públic o serveis que presten entitat
si/o institucions com ara les religioses.
25
Puga, Dolores (2005): “La dependencia de las personas con discapacidad: entre lo sanitario y
lo social, entre lo privado y lo público”, Revista Española de Salud Pública, vol. 79, núm. 3.
Añón, María José i Miravet, Pablo (2005): “Paradojas del familiarismo en el Estado del bienestar: mujeres
y renta básica”, Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 23. núm 2.
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L’entitat a la que més
recorren les famílies
amb dificultats és Càritas, amb un 15,9% de
llars que han acudit algun cop a demanar algun tipus d’ajuda

De fet, quan es pregunta posteriorment a les llars si la persona
de referència o la seva família han recorregut alguna vegada a
l’ajuda d’alguna entitat prestadora de serveis socials, apareix un
major nombre de famílies que han utilitzat determinats serveis
socials. Veiem a quins serveis han recorregut les famílies:
Taula 66. Entitats i institucions a las que recorren les famílies amb
dificultats
n

%

Serveis socials municipals

93

10,0

Consell comarcal

35

3,8

Generalitat de Catalunya

72

7,7

Serveis de l’Estat

36

3,9

Creu Roja

53

5,7

148

15,9

Altres

6

0,6

Total de llars

931

Càritas

Com es veu a la taula, l’entitat a la que més recorren les famílies
amb dificultats és Càritas, amb un 15,9% de llars que han
acudit algun cop a demanar algun tipus d’ajuda. Li segueixen
en importància els serveis municipals de benestar social, amb
un 10% de llars, i els serveis de la Generalitat de Catalunya,
amb un 7,7%.

La quantitat d’ingressos
necessària
mensualment per poder arribar a
final de mes sense dificultats és de 1.992,3 €

Posteriorment es va preguntar a les llars sobre la seva percepció
en relació als ingressos mínims que necessitarien per poder
arribar a final de mes sense dificultats. Aquesta pregunta l’han
contestat 707 llars (un 76% de la mostra), mentre que la resta
224 llars (és a dir, un 24% de la mostra) no l’han contestada.
Per al total de llars que han contestat la pregunta, la quantitat
d’ingressos necessària mensualment per poder arribar a final
de mes sense dificultats és de 1.992,3 €26. La meitat de les
respostes es situen per sota dels 2.000 €, per tant es pot
utilitzar també la mediana com a mesura de posició central de
la distribució. L’Estimador-M de Huber ens dóna un valor de
1.941,2 €, una mica més ajustat que la mitjana retallada i la
mediana.
26
S’utilitza, aquí, la mitjana retallada al 5%, excloent el 5% dels casos amb menors valors i el 5%
dels casos amb més valors que distorsionen el valor de l’estadístic central.
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Gràfic 40. Interval de confiança dels ingressos mínims necessaris
per arribar a final de mes
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La percepció de la gent
és que amb ingressos
que estan situats en
aquesta forquilla [2.086
€ - 1.898 €] poden viure sense dificultats mes
a mes
Com veiem al gràfic, la diferència entre els límits superior i
inferior dels ingressos mínims necessaris per poder arribar a
final de mes és de 187,9 €. La percepció de la gent és que
amb ingressos que estan situats en aquesta forquilla [2.086 €
- 1.898 €] poden viure sense dificultats mes a mes. Això per a
les llars en general. Fet que canvia, lògicament, quan observem
la distribució de llars segons algunes categories, com ara tipus
de llar, ingressos anuals o privació.
Si categoritzem els ingressos mínims mensuals que necessiten
les llars per arribar a final de mes, en quatre categories obtenim
els següents resultats:
Taula 67. Ingressos mensuals mínims necessàris per arribar a final
de mes sense dificultats
Freqüència

Percentatge

<= 1500 €

279

38,6

1501 € – 2000 €

171

23,7

2001 € – 2500 €

103

14,2

Més de 2500 €

170

23,5

Total

723

100,0
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La situació d’exigència d’ingressos mensuals per arribar a final
de mes sense dificultats canvia si atenem a la composició de
la llar. Així, observem com són les llars amb dos nuclis i les
formades de parella amb fills les que més quantitat d’ingressos
reclamen per poder passar sense dificultats el mes: 2.516 € i
2.392 €, respectivament. En l’extrem oposat trobem les llars
unipersonals i els grups sense relació, amb 1.263 € i 1.505 €,
respectivament. Les posicions centrals, pel que fa les quantitats
exigides, són ocupades per les llars monoparentals amb 1.661
€ i les llars formades per parelles soles, amb 2.029 €.
Gràfic 41. Ingressos mínims mensuals per poder arribar a final de mes
3000,0
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2392,3

2516,0

2029,4

2000,0

1505,0
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Grup sense relació
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Parella sola

Parella amb fills

Dos nuclis

La distribució espacial dels ingressos mínims necessaris per
poder viure sense restriccions marca novament aquí les “dues
geografies” de la ciutat: d’una banda, les zones on es reclama
major quantitat d’ingressos són Bonavista (2.799 €), Eixample
nord (2.707 €), Llevant (2.289 €), Miracle-Arrabassada (2.225
€) i Sant Salvador (2.144 €); d’una altra banda, les zones que es
troben en l’altre extrem, Riu clar/Parc/Icomar/Floresta (1.388
€), Barris marítims (1.604 €), Part alta (1.612 €), Eixample
centre (1.616 €) i Camp clar (1.629 €), totes elles per sota dels
2.000 €.
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Gràfic 42. Distribució dels ingressos mínims per arribar a final de
mes sense dificultats
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Bonavista
2799,0

3 0 0 0 ,0
2 50 0 ,0
2 0 0 0 ,0

Eixample nord
2707,8
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50 0 ,0
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Eixample sud
Torreforta

Observem ara la capacitat d’estalvi de les llars. A la pregunta de
si el darrer any els estalvis de la llar han augmentat o disminuït,
les respostes en percentatge van ser les següents:
Gràfic 43. Percentatge de llars que han augmentat o disminuït els
seus ingressos
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Com es veu en el gràfic anterior, un 39,4% de les llars han
experimentat una reducció dels seus estalvis. Aquesta situació
pot venir explicada pel context econòmic dels preliminars de la
crisi que es va donar al llarg de l’any 2007 i el primer trimestre
del 2008. El 42,7% de les llars manifesten tenir els mateixos
estalvis i només un 16,1% de llars han pogut augmentar-los.
Gràfic 44. Percentatge de llars que han disminuït o augmentat els
estalvis l’últim any
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Les zones amb major percentatge de llars que han disminuït els
estalvis Sant Salvador (71%), Llevant (58%), Sant Pere i Sant
Pau (53%), Part alta (53%), Bonavista (48,6%), Eixample sud
(48%) i Riu clar/Parc/Icomar/Floresta (44,4%).
Les zones amb major percentatge de llars que han augmentat
els seus estalvis són Miracle-Arrabassada (27,3%), Eixample
centre (23%) i Part alta (20%).
Destaquen Camp-clar (85%), Torreforta (70%), Barris marítims
(68%), Eixample nord (55%), Miracle-Arrabassada (51%) i La
Canonja (50%) respecte de les llars que ni han augmentat ni
han disminuïts els seus estalvis.
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Gràfic 45. Tipus de llar i situació dels estalvis
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Pel que fa al tipus de llar, són les llars amb dos nuclis les que han
experimentat una major disminució dels estalvis, concretament
un 60% d’aquest tipus de llar manifesta haver perdut capacitat
d’estalvi. Li segueixen les llars formades per parelles soles, un
45% disminueix els estalvis, un 43% de les parelles amb fills,
en tots tres casos per sobre de la mitjana de les llars de la
ciutat (un 39% perd capacitat d’estalvi).
Les llars que en major percentatge han augmentat els seus
estalvis són les formades per grup sense relació (22%), seguides
de les parelles soles (19%), aquestes per sobre de la mitjana
de les llars de la ciutat que se situa en el 16,1%, i les parelles
amb fills (15,6%).
Hem utilitzat també un indicador de previsió en relació a la
capacitat d’estalvi de les famílies. A la pregunta “Quan de temps
creu que podrien mantenir les despeses actuals si deixessin
de tenir ingressos monetaris?”, les respostes obtingudes per al
total de llars de la ciutat han estat les següents:
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Gràfic 46. Percentatge de llars que podrien mantenir-se durant
mesos sense ingressos
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Com es veu al gràfic per a totes les llars de la ciutat, una mica
més d’una de cada quatre llars (concretament el 28,9%) no
podria mantenir-se el seu nivell de despesa ni tan sols un
mes. Això posa de manifest la immediatesa de les economies
familiars. Les famílies que tenen aquesta situació normalment
són famílies que no disposen de recursos addicionals derivats
de rendiments de capital. En l’altre extrem trobem un 2,5% de
llars que diuen poder mantenir les seves despeses tota la vida
malgrat que no tinguin ingressos.
La gran majoria de les llars poden mantenir les seves despeses
al llarg dels primers dotze mesos, en concret el 60,9%, però
d’aquestes llars (527), el 76,3% només poden mantenir les
despeses al llarg dels primers 6 mesos. El 23,7% restant podria
arribar fins l’any complet.
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Gràfic 47. Temps que les llars poden mantenir-se sense ingressos
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Com es veu a la taula següent, el 89,8% de les llars de la ciutat
poden mantenir-se amb els seus estalvis com a molt fins un
any. Les llars que menys temps asseguren poder mantenir-se
són les formades per dos nuclis (60%, cap mes i 40% fins un
any) seguides de les llars monoparentals (63,2%, cap mes i
41,8% fins un any).
Taula 68. Temps que poden mantenir-se amb el que tenen
segons tipus de llar
Temps que poden mantenir-se amb el que
tenen estalviat
Entre un
D'un any
Més
Cap
mes i un
a tres
de tres
mes
any
anys
anys
Unipersonal
30,7%
68,2%
1,0%
Monoparental
53,2%
41,8%
2,5%
2,5%
Parella sola
16,1%
64,4%
4,4%
15,0%
Parella amb
25,0%
62,9%
9,8%
2,2%
fills
Dos nuclis
60,0%
40,0%
Grup sense
51,2%
39,5%
4,7%
4,7%
relació
Total
28,9%
60,9%
5,7%
4,5%

estalviat

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Les parelles soles i les llars formades per parelles amb fills
presenten una situació que té semblances, però amb la diferència
important de que hi ha un 15% de les llars de parelles soles
que diu poder mantenir-se, amb els seus estalvis, tota la vida,
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essent el grup de llars que més puntua en aquesta categoria.
Per a totes dues tipologies de llars, el 64,4% i el 62,9%,
respectivament, poden estar fins un any amb el ses estalvis
sense ingressos addicionals. Tanmateix, una de cada quatre
parelles amb fills diu no poder mantenir-se ni tan sols un mes
amb els seus estalvis, enfront d’un 16% de les parelles soles.
Els grups sense relació també suporten una situació límit en
el sentit de que la meitat d’aquests tipus de llars no poden
mantenir-se cap mes amb els seus estalvis i sense ingressos.
Lògicament, les situacions de privació i el nivell d’estalvis de la
llar també estan relacionades27, de tal manera que són les llars
amb privació moderada i/o severa les que menys temps poden
mantenir-se amb el seu nivell d’estalvis i sense percebre cap
mena d’ingressos addicionals.
Taula 69. Índex de Privació Subjectiva (IPS) i temps que poden
mantenir-se amb el que tenen estalviat

Són les llars amb privació moderada i/o
severa les que menys
temps poden mantenirse amb el seu nivell
d’estalvis

Privació
escassa o
inexistent
Privació
moderada o
severa

Temps que poden mantenir-se amb el
que tenen estalviat
Entre un
D'un any
Més
Cap
mes i un
a tres
de tres
mes
any
anys
anys

Total

25,8%

62,4%

6,6%

5,2%

100,0%

45,5%

54,5%

-

-

100,0%

El 45,5% de les llars amb privació moderada i/o severa no poden
mantenir-se cap mes, enfront d’una de cada quatre que tenen
privació escassa o no pateixen privació. No hi ha cap llar amb
privació moderada i/o severa que pugui mantenir-se més enllà
d’un any, mentre que en l’altre cas trobem un 6,6% de llars
que aguantarien fins a tres anys i un 5,2% més de tres anys.
Si observem aquesta realitat per zones de residència, obtenim
els següents resultats:

27

Amb una Chi-quadrat = 24,48, i una alfa = 0,000, per a un nivell de confianza del 95%.
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Gràfic 48. Espais dels estalvis i les llars segons barri
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Taula 70. Barri on està la llar i temps que poden mantenir-se amb
el que tenen estalviat

Part alta
Eixample centre
Eixample nord
Eixample sud
Barris marítims
Torreforta
Camp-clar
Bonavista
La Canonja
St Salvador
St Pere i St Pau
Llevant
Riu clar/Parc/Icomar/
Floresta
Miracle-Arrabassada
Total

Temps que poden mantenir-se amb el que
tenen estalviat
Entre un
D'un any
Més
mes i un
a tres
de tres
Cap mes
any
anys
anys
27,6%
62,1%
10,3%
0,0%
14,8%
73,2%
7,0%
4,9%
43,4%
34,0%
13,2%
9,4%
22,5%
59,6%
7,9%
9,9%
38,9%
58,3%
2,8%
0,0%
39,5%
55,6%
2,5%
2,5%
74,0%
24,0%
0,0%
2,0%
48,6%
51,4%
0,0%
0,0%
27,8%
61,1%
11,1%
0,0%
36,5%
61,5%
1,9%
0,0%
28,9%
59,6%
5,3%
6,1%
2,9%
85,3%
11,8%
0,0%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

2,8%

97,2%

0,0%

0,0%

100,0%

12,5%
28,9%

78,1%
60,9%

3,1%
5,7%

6,3%
4,5%

100,0%
100,0%
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En
relació
amb
l’endeutament de la
llar, el 52,6% de les
llars manifesten que la
seva llar està gens endeutada; el 34,4% diu
estar poc endeutada i
el 13% de llars diuen
estar molt endeutades
L’endeutament
d’aquestes llars té a
veure amb situacions
de préstecs (hipotecaris
o no) i a pagaments a
establiments, familiars
o d’una altra classe

Com es veu a la taula i al gràfic anterior, les zones on viuen
més llars que no poden mantenir-se ni tan sols un mes amb els
estalvis que tenen, són Camp clar, on un 74% de les llars es
troba en aquesta situació i l’Eixample nord amb un 43,4%. En
la resta de zones la majoria de les llars podrien mantenir-se al
llarg del període d’un any, amb valors que van des del 51,4%
de Bonavista fins el 97,2% de la zona Riu clar/Parc/Icomar/La
Floresta.
Al gràfic es pot veure una distribució que configura tres espais
a la ciutat: el primer d’ells, el format pels barris i/o zones de
Torreforta, Barris marítims, Camp-clar, Bonavista i Riu clar/
Parc/Icomar/La Floresta, que formen un continu geogràfic, al
que es suma Sant salvador. Tots aquests barris presenten els
valors superiors de llars que o bé no poden mantenir-se cap
mes o almenys poden arribar fins els 12 mesos com a molt. En
l’espai central del gràfic, és a dir al voltant dels valors globals
per a tota la ciutat, trobem unes zones o barris que configuren
una realitat més heterogènia: Miracle-Arrabassada, Llevant, La
Canonja, Part alta, Eixample centre i Sant Pere i Sant Pau. I
finalment, dues zones presenten una altra realitat: l’Eixample
nord i l’Eixample sud, barris on hi ha major percentatge de
llars que poden mantenir-se 3 o més anys amb els estalvis
que tenen. En concret, l’Eixample nord presenta la realitat més
dicotòmica de tots els barris, ja que d’una banda un 43,4% de
les llars no poden mantenir-se ni tan sols un mes, però d’altra
el 22,6% aguantaria 3 o més anys, el valor més alt per a tots
els barris i zones considerades.
En relació amb l’endeutament de la llar, el 52,6% de les llars
manifesten que la seva llar està gens endeutada; el 34,4%
diu estar poc endeutada i el 13% de llars diuen estar molt
endeutades. Concretament es tracta de 114 llars del total de
875 que han contestat esta pregunta, les que manifesten estar
molt endeutades. L’endeutament d’aquestes llars té a veure
amb situacions de préstecs (hipotecaris o no) i a pagaments a
establiments, familiars o d’una altra classe.
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Gràfic 49. Endeutament de la llar
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El perfil de les llars que es troben molt endeutades el trobem
a la taula següent, les dades de la qual passem breument a
comentar.
Del total de 114 llars que diuen estar molt endeutades, el nucli
més nombrós el trobem en els barris de Sant Salvador (20,2%),
Sant Pere i Sant Pau (14%), l’Eixample centre (13,2%) i Camp
clar (12,3%).
El 42,1% de les llars molt endeutades té entre 3 i 4 membres,
que sumat al 15,8% de llars que tenen 5 o més membres,
fan que pràcticament el 58% de les llars endeutades tinguin
aquestes dimensions.
En concordància amb les dades anteriors, el tipus de famílies
més endeutades són les parelles amb fills, que suposen el 50%
del total de llars endeutades. Li segueixen en importància les
famílies monoparentals, que suposen un 18,4% del total de
llars endeutades.
Els ingressos mitjans mensuals de les llars endeutades són de
1.627, 1 €28.
28

Estimador-M de Huber que corregeix la distribució ponderant les puntuacions.
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L’endeutament no necessàriament implica
una situació lligada a la
pobresa, sinó que posa
de manifest que és una
característica més bé
pròpia
d’economies
familiars que poden
qualificar-se de classe
mitja o mitja-baixa

Taula 71. Perfil sociodemogràfic de les llars molt endeutades
%
Barri o zona amb més presència de llars
Part alta

2,6

Eixample centre

13,2

Eixample nord

9,6

Barris marítims

2,6

Torreforta

7,0

Camp-clar

12,3

Bonavista

7,9

La Canonja

1,8

St Salvador

20,2

St Pere i St Pau

14,0

Llevant

3,5

Miracle-Arrabassada

5,3

Nombre de membres de la llar
Una persona

15,8

Dos persones

26,3

Entre 3 i 4 persones

42,1

5 o més persones

15,8

Tipus de llar
Unipersonal

15,8

Monoparental

18,4

Parella sola

9,6

Parella amb fills

50,0

Dos nuclis

5,3

Grup sense relació

0,9

Ingressos mensuals de la llar (mitjana):

1.627,1 €

Ingressos anuals de la llar (*):
Fins 14.000 € anuals

24,6

Més de 14.000 € anuals

75,4

Tipologia de pobresa:
Llars pobres

19,3

Llars no pobres

73,7
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Índex de Privació Subjectiva:
Privació escassa o inexistent

71,1

Privació moderada o severa

17,5

Classe social subjectiva:
Classe alta

-

Classe mitja alta

1,8

Classe mitja

59,1

Classe mitja baixa

23,6

Classe baixa

15,5

Tres de cada quatre llars (concretament el 75,4%) amb molt
endeutament perceben més de 14.000 € anuals, el que dóna
una idea de que l’endeutament no necessàriament implica una
situació lligada a la pobresa, sinó que posa de manifest que
és una característica més bé pròpia d’economies familiars que
poden qualificar-se de classe mitja o mitja-baixa.
De fet, el percentatge de llars molt endeutades que no són
pobres representa el 73,7% del total de llars endeutades. No
existeix una relació estadísticament significativa entre la situació
de pobresa i l’endeutament de la llar, precisament perquè
generalment les llars que viuen sota el llindar de la pobresa no
tenen capacitat d’endeutament, és a dir no poden fer front a
situacions com per exemple crèdits d’entitats bancàries.
L’Índex de Privació Subjectiva, que com ja sabem mesura la
percepció de les famílies respecte a les dificultats per fer front
a determinades situacions que impliquin despeses, ens informa
de que l’endeutament tampoc està directament relacionat amb
una major o menor situació de privació. El 71,1% de les llars
molt endeutades es troben en el grup de llars amb privació
escassa o inexistent.
Respecte a la classe social subjectiva, el 59,1% de les llars
endeutades es considera a si mateixa com de classe mitja i
el 23,6% es considera de classe mitja-baixa. Un 15,5% es
considera de classe baixa i no hi ha cap llar endeutada que es
consideri de classe alta.
Un 63,2% de les llars molt endeutades manifesta tenir dificultats
o moltes dificultats per arribar a final de mes amb els ingressos
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i els estalvis que tenen. La gram majoria de les llars molt
endeutades, el 92,1%, diu que les despeses totals de la llar li
suposen bastant i/o molt esforç al mes. I un 63,2% afirma tenir
dificultats per arribar a final de mes. També el 60,2% de les
llars molt endeutades admet que amb els seus estalvis actuals
no podrien mantenir-se cap mes.
El 41,2% de les persones que contesten l’enquesta en aquest
tipus de llars molt endeutades, tenen estudis d’EGB o batxillerat
elemental, i el 19,3% tenen com a molt estudis elementals o
inacabats.
El 22,2% estan ocupats com a treballadors de serveis i venedors
de comerç i el 15,2% com a empleats administratius.
El perfil de la llar molt endeutada
En conclusió, el perfil de llar endeutada podria resumir-se de la
següent forma: una família de classe mitja o mitja-baixa, en la
que la persona o persones de referència tenen estudis com a
molt de batxillerat elemental o EGB, que treballen en ocupacions
relacionades amb els serveis, com a venedors de comerç i
empleats administratius, formada per una parella amb fills, que
resideix en zones com ara Sant Salvador, Eixample centre o
Camp clar, amb uns ingressos anuals superiors als 14.000 €, i
uns ingressos mitjos mensuals al voltant de 1.600 €, amb una
situació d’escassa o inexistent privació material, que té dificultats
per arribar al final de mes ja que les despeses totals de la llar
li suposen un esforç important, i amb una escassa capacitat
d’estalvi que fa que visquin al dia i que depenguin molt de la
regularitat dels seus ingressos.

Veiem ara quin tipus d’endeutament tenen les llars a
Tarragona.
Taula 72. Tipus d’endeutament de les llars
Nombre
de llars

El major deute contret
per les famílies és amb
les entitats financeres,
ja que un 38% de les
llars tenen algun tipus
de préstec hipotecari

Préstec hipotecari

353

Percentatge
sobre el total de
llars
37,9%

Préstec no hipotecari

194

20,8%

42

4,5%

50

5,4%

9

1,0%

Pagaments pendents en
establiments comercials
Pagaments pendents a familiars o
amics
Pagaments pendents a altres
persones
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Com es veu a la taula, el major deute contret per les famílies
és amb les entitats financeres, ja que un 38% de les llars
tenen algun tipus de préstec hipotecari i un 20,8% tenen
préstec no hipotecari. A continuació i a molta més distància
està l’endeutament amb familiars o amics (5,4% de les llars
molt endeutades) i posteriorment els pagaments pendents en
establiments comercials (4,5%).
Taula 73. Perfil de les llars que tenen préstec hipotecari
Barri o zona amb més presència de llars
Part alta

%
1,4

Eixample centre

10,2

Eixample nord

10,8

Eixample sud

9,6

Barris marítims

3,1

Torreforta

9,6

Camp-clar

5,7

Bonavista

6,8

La Canonja

1,7

St Salvador

15,3

St Pere i St Pau

11,6

Llevant

5,4

Riu clar/Parc/Icomar/Floresta

4,8

Miracle-Arrabassada

4,0

Tipus de llar
Unipersonal

7,4

Monoparental

13,0

Parella sola

15,3

Parella amb fills

62,3

Dos nuclis

1,7

Grup sense relació

0,3

Ingressos mensuals de la llar (mitjana):

2.149,2 €

Ingressos anuals de la llar (*):
Fins 14.000 € anuals

23,2

Més de 14.000 € anuals

76,8

Tipologia de pobresa:
Llars pobres

17,6

Llars no pobres

82,4
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Classe social subjectiva:

Privació escassa o inexistent

95,5

Privació moderada o severa

4,5

Classe alta

3,2

Classe mitja alta

12,6

Classe mitja

61,3

Classe mitja baixa

16,3

Classe baixa

6,6

Com es veu a la taula, les llars que tenen un préstec hipotecari
(en total recordem 353 llars, un 37,9%), es localitzen bàsicament
en les següents zones: Sant Salvador (amb un 15%), Sant
Pere i Sant Pau (11,6%), Eixample nord (10,8%) i Eixample
centre (10,2%). Totes elles zones, excepte l’Eixample centre,
on hi ha hagut una expansió urbanística en la que s’han edificat
nombroses vivendes a les que han optat un perfil de parelles
soles i parelles amb fills.
El tipus de llar que està sotmesa al pagament d’un préstec
hipotecari és majoritàriament la formada per parella i fills:
concretament un 62,3% de les llars amb préstec hipotecari
pertanyen a aquesta tipologia. Un 15,3% són parelles soles i
un 13% son monoparentals.
El 76,8% de les llars amb préstec hipotecari perceben anualment
més de 14.000 €, i els seus ingressos mitjans mensuals29 són
de 2.149,2 €, en tot cas per sobre dels 1.840,4 € d’ingressos
mensuals com a mitjana de totes les llars de la ciutat. Es
tracta, doncs, d’un col·lectiu que té major ingressos mitjans
i, per consegüent, major capacitat d’endeutament, fet que els
allunya de les condicions de pobresa material a la que es veuen
sotmeses les llars que tenen ingressos per sota del llindar de
la pobresa considerat en aquest estudi. Com ja hem assenyalat
abans, la capacitat d’endeutament no correlaciona amb la
situació de privació material objectiva mesura aquesta última a
través dels ingressos totals obtinguts per la unitat familiar.
Així, veiem com d’entre les llars que mantenen un préstec
hipotecari, el 82,4% són llars que estan per sobre del llindar de
la pobresa i per tant, no es consideren pobres. Igualment, si
29

Estimador-M de Huber que corregeix la distribució ponderant les puntuacions.
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atenem a la percepció de privació mesurada a través de l’Índex
de Privació Subjectiva, observem com el 95,5% de les llars amb
préstec hipotecari tenen una situació d’inexistència de privació
o de privació escassa. Subjectivament també, les llars amb
préstecs hipotecaris es situen fonamentalment en la categoria
de classe mitja (un 61,3% en concret) seguida de la classe
mitja baixa (16,3%). Com es veu al gràfic següent, la imatge
reprodueix pràcticament una corba de la normal o de campana
de Gauss, figura que presenta les categories més extremes amb
els menors valors obtinguts i que concentra el major nombre de
llars, percentualment parlant, en els llocs centrals de l’escala
d’autoposicionament subjectiu de classe social.
Gràfic 50. Percentatge de llars que tenen préstec segons
subjectiva
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En el gràfic següent superposem el percentatge de llars segons
trams d’ingressos anuals i el percentatge de llars que tenen
préstecs hipotecaris. Veiem que el punt d’intersecció es produeix
en les llars que ingressen anualment entre 9.000 € i 14.000
€. A partir d’aquí, les categories que més ingressen apareixen
més sobrerepresentades quan es tracta de veure quantes tenen
préstec hipotecari. Segons el que hem vist prèviament, les llars
amb menys ingressos apareixen com les menys endeutades pel
motiu de tenir préstec hipotecari.
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Gràfic 51. Llars segons tram d’ingressos anuals i préstec hipotecari

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Fins 9000 De 9001 a De 14001 De 19001
14000
a 19000
a 25000
% llars amb préstec

De 25001
a 35000

Més de
35000

% de llars amb ingressos anuals

Seguint amb l’anàlisi de percepció dels individus que contesten
l’enquesta, vam preguntar sobre on situarien la seva llar en una
escala on el valor 1 és “molt pobra” i el valor 10 “molt rica”.
Veiem els resultats d’aquesta percepció.
Gràfic 52. Nivell de pobresa/riquesa de la llar: autopercepció
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La mitjana per a totes les llars de Tarragona se situa en la
puntuació 5,45 de l’escala d’1 a 10 d’autoposicionament en
l’eix pobresa/riquesa. Un 21,3% de les llars ocupen l’extrem
de les posicions de menys baix estatus (des de la posició 1
fins la 4). Una de cada quatre llars es situa en les posicions
que es perceben de major estatus (des de la posició 7 fins la
10). Per últim, en les posicions centrals (la cinquena i sisena)
s’autoubiquen 53,6%.
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Posteriorment s’ha interrogat als entrevistats sobre la percepció
que tenen del nivell de vida de la seva llar en relació al futur
i al passat més immediat. En primer lloc se’ls va formular la
pregunta: “En comparació amb fa 2 anys, el nivell de vida de
la seva llar es...”, donant com a possibilitats de resposta: 1.
Molt pitjor. 2. Bastant pitjor. 3. Igual. 4. Bastant millor, i 5.
Molt millor. Les respostes obtingudes per al total de llars és la
següent:
Gràfic 53. Percentatge de llars amb un nivell de vida similar a fa dos
anys
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Com s’observa al gràfic, el 47,6% dels entrevistats consideren
que la seva llar manté un nivell de vida igual al de fa dos anys.
Destaca que el 31,4% tenen la percepció d’haver perdut nivell
de vida respecte a fa dos anys, mentre que en l’altre extrem, el
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21% consideren haver millorat el seu nivell de vida.
Trobem diferències significatives30 entre la percepció sobre el
nivell de vida respecte a fa dos anys i el tipus de llar.
Taula 74. Percepció sobre el nivell de vida de la llar respecte fa dos anys
Molt/bastant
igual
Molt/bastant millor
pitjor
59,4
Unipersonal
24,0 %
16,7 %
%
38,1
Monoparental
42,9 %
19,0 %
%
51,6
Parella sola
25,5 %
22,9 %
%
Parella amb
42,9
37,4 %
19,7 %
fills
%
40,0
Dos nuclis
26,7 %
33,3 %
%
Grup sense
42,9
19,6 %
37,5 %
relació
%
47,6
Total
31,4 %
21,0 %
%
Gràfic 54. Percepció sobre el nivell de vida de la llar respecte fa dos
anys
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El 59,4% de les llars unipersonals no ha variat el seu nivell
de vida segons la percepció dels entrevistats. Però també cal
destacar que un 24% percep la seva situació com a pitjor que
fa dos anys, tenint en compte que en bona part és un tipus de
30

Amb una Chi-quadrat = 63,7, i una alfa = 0,000, per a un nivell de confianza del 95%.
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llars que viu de pensions de jubilació.

També destaca el 42,9% de llars monoparentals que perceben
un empitjorament del seu estat de nivell de vida, essent el
tipus de llars que pitjor percepció tenen de la seva situació 3.7 RECURSOS I FACILITAT PER ARRIBAR A FIsocioeconòmica.
NAL DE MES
Les parelles amb fills són el segon tipus de llars que asseguren
haver perdut nivell de vida, concretament un 37,4% d’aquest
tipus de llars.
Els grups sense relació i les llars amb dos nuclis presenten un
33,3% i un 37,5% respectivament, de llars que diuen haver
millorat el seu nivell de vida respecte a fa dos anys.
Com ja hem assenyalat abans, es va interrogar també als
entrevistats sobre com creu que serà el nivell de vida de la
seva llar en un futur proper, concretament el proper any. Les
respostes també es van classificar en: 1. Molt pitjor. 2. Bastant
pitjor. 3. Igual. 4. Bastant millor, i 5. Molt millor. Els resultats
obtinguts per al total de llars és la següent:
Gràfic 55. Percepció sobre el nivell de vida de la llar en el proper any
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El 57% creu que el proper any el seu nivell de
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Aquí es veu com el 57% creu que el proper any el seu nivell
de vida romandrà igual que en l’actualitat. Un 21,6% creu que
empitjorarà i un 21,4% que millorarà. Per tant, com s’aprecia
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al gràfic, els pessimistes i els optimistes pràcticament es
reparteixen per igual en la distribució d’aquesta variable.
També es troben diferències estadísticament significatives31
quan observem les respostes segons tipus de llar. Tots els tipus
de llar confien en mantenir el seu nivell de vida igual d’aquí a un
any: tots els grups assoleixen percentatges del 50% o més. En
els dos extrems cal destacar que, contràriament a la pregunta
anterior sobre la valoració del seu nivell de vida respecte fa dos
anys, ara són les llars unipersonals i les monoparentals les que
presenten major optimisme (27% i 31% creuen que milloraran)
i són els dos nuclis i els grups sense relació els menys optimistes
(33,3% i 28,6%, creuen que empitjoraran).
Taula 75. Percepció sobre el nivell de vida de la llar en el proper
any segons tipus de llar
Molt/bastant
Molt/bastant pitjor
igual
millor
Unipersonal
18,0
55,0
27,0
Monoparental
13,1
56,0
31,0
Parella sola
24,2
56,5
19,4
Parella amb fills
22,6
59,6
17,8
Dos nuclis
33,3
53,3
13,3
Grup sense relació
28,6
50,0
21,4
Total
21,6
57,0
21,4
Gràfic 56. Percepció sobre el nivell de vida de la llar en el proper
any segons tipus de llar
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Amb una Chi-quadrat = 105,8, i una alfa = 0,000, per a un nivell de confianza del 95%.
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Com es pot apreciar al gràfic del percentatge de llars optimistes,
les llars monoparentals i les unipersonals confien més en el
futur, mentre que la seva valoració actual és de haver perdut
nivell de vida respecte del passat. La situació contrària, tal i
com ja hem explicat, es dóna entre les llars formades per dos
nuclis i les llars amb un grup sense relació. Les parelles soles
i les parelles amb fills puntuen d’una manera molt semblant
respecte al passat i al futur.
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Gràfic 57. Percentatge de llars optimistes respecte al passat i futur
pel que fa al seu nivell de vida
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Taula 76. Percentatge de llars que valoren positiva o negativament
el seu nivell de vida en relació al passat i al futur
El nivell de vida de la llar
El nivell de vida de la llar
respecte fa 2 anys es...
d’aquí a un any serà...
Zona de residència de la llar
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Molt/bastant
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millor
pitjor
millor
%
%
%
%
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40,0
10,0
30,0
26,7
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22,6
25,8
14,8
20,6
Eixample nord
31,0
17,2
15,5
10,3
Eixample sud
26,7
27,9
29,0
24,7
Barris marítims
24,3
27,0
13,5
37,8
Torreforta
28,6
6,6
17,2
26,4
Camp-clar
56,6
1,9
9,4
32,1
Bonavista
41,0
28,2
48,7
28,2
La Canonja
50,0
27,8
46,7
6,7
St Salvador
64,3
21,4
39,3
1,8
St Pere i St Pau
32,8
19,0
24,8
23,0
Llevant
25,0
30,6
5,6
22,2
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2,7
18,9
0,0
5,4
Miracle-Arrabassada
21,2
30,3
18,2
18,2
Total
31,4
21,0
21,6
21,4
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Gràfic 58. Zones de residència de les llars segons la percepció
sobre el seu nivell de vida en comparació a fa 2 anys
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Gràfic 59. Zones de residència de les llars segons la percepció
sobre el seu nivell de vida en el futur (a un any vista)
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Com es pot observar en els anteriors gràfics, en el quadrant
inferior de la dreta es situen les llars de les zones que destaquen
pel seu major optimisme respecte a la millora del seu nivell de
vida, tant pel que fa al passat com a futur. Les dues úniques
zones que repeteixen en aquest quadrant són Barris marítims
i Llevant.
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En el quadrant superior de l’esquerra es troben les llars en
les zones que amb més pessimisme perceben el transcurs i el
futur del seu nivell de vida. Si bé respecte al passat destaquen
Camp clar i la Part alta com les zones amb major percepció
de pèrdua de nivell de vida, aquestes dues zones canvien a
l’extrem oposat respecte a la visió de futur.
Una altra qüestió interessant és conèixer quins són el àmbits de
les despeses més grans de les llars.
Taula 77. Major despesa de les llars
% de casos(1)

Tipus de despesa major en la llar
Bàsica

84,00%

Habitatge

33,30%

Atenció fils

29,50%

Oci
19,60%
Impostos
17,80%
Vehicle
17,20%
Altres
11,10%
Assegurances
10,60%
Ajuda fills
9,60%
Salut
8,20%
Professió
6,50%
Amortització
4,70%
Gent gran
3,90%
Inversió
1,30%
Legal
1,00%
(1) Els percentatges no sumen 100 ja que es tracta d’una pregunta de
múltiple elecció

Com es veu a la taula, les majors despeses de les llars de la
ciutat tenen a veure amb les despeses bàsiques, com ara la
compra d’aliments, de roba, el pagament de rebuts, etc. Un
84% de llars diu que aquest tipus de despeses són les més
importants a la seva llar.
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Gràfic 60. Major despesa de les llars
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Per al 33,3% de les llars la major despesa té a veure amb
la compra o reformes de la vivenda, seguida després de les
despeses ocasionades per l’atenció i educació dels fills (29,5%
de les llars).
L’oci, el lleure i les activitats socials suposen la major despesa
per a un 19,6% de les llars tarragonines. Els impostos i la
compra i manteniment del vehicle són despeses majoritàries
per a un 17,8% i 17,2% de les llars, respectivament.
A més distància tenim les despeses per assegurances (10,6%),
l’ajuda als fills (compra de vivenda, vehicle...) (9,6%) i la
salut (8,2%). Ocupen les últimes posicions en el rànking de
majors despeses les qüestions relacionades amb tràmits legals,
amortitzacions, i inversions.
Veiem ara el gràfic en el que apareixen simultàniament les
categories de la variable de major despesa que estem analitzant,
juntament amb les zones de residència de les llars i el tipus de
llars.
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Gràfic 61. Llars i major despesa
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En l’anàlisi de correspondències que presenta el gràfic, es
veuen les cadenes de relacions entre les categories de les
variables considerades. D’una banda, es veu com les llars de
Miracle-Arrabassada destinen una bona part de la seva despesa
a l’atenció i educació dels fills, destacant com a barri al que se
l’associa aquest tipus de despesa.
Les zones com ara l’Eixample centre, Barris marítims i la Part
alta, i en menor mesura Torreforta, estan vinculades a despeses
com ara la compra i manteniment del vehicle, l’ajuda als fills
i les despeses bàsiques i aquelles destinades a la gent gran.
A aquestes zones també s’associen tipus de llar com ara les
unipersonals i en certa mesura també les monoparentals.
L’Eixample sud, Sant Pere i Sant Pau i Riu clar/Parc/Icomar,
vénen també més definits per les despeses bàsiques però
sobretot en l’Eixample sud també per les despeses que tenen
a veure amb l’oci i el lleure. Parelles soles i grups sense relació
mantenen aquest comportament.
En el quadrant superior de la dreta veiem un grup de quatre
zones o barris molt compacte al voltant de les despeses de la
185

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Capítol 3. L’Enquesta
de les Condicions de
Vida de la Ciutat de
Tarragona 2007
3.7 RECURSOS I FACILITAT PER ARRIBAR A FINAL DE MES

vivenda o el habitatge: es tracta de Bonavista, l’Eixample nord,
Sant Salvador i Llevant, zones que han crescut i expandit a
nivell urbanístic en aquest últim decenni i on han anat a viure
noves famílies. Com es veu al gràfic el tipus de llar que més
associa amb aquests barris i amb les despeses de l’habitatge
és, precisament, la parella amb fills.
Al gràfic es veu també el comportament singular de les llars
de Camp-clar i de La Canonja. No s’associen amb cap tipus de
despesa en concret, però si amb un tipus de llar, concretament
Camp-clar amb la monoparentalitat i La Canonja amb les llars
formades per dos nuclis.
Quina és la quantia de la despesa més gran de les llars en
general? O dit, d’una altre manera, quina quantitat de diners
dediquen les llars a cobrir la despesa més important? Per a
totes les llars en conjunt, la quantitat mitjana32 és de 4.204 €
anuals, amb un interval els límits del qual són els següents:
Límitsuperior = 4.802,2 €
Límitinferior = 3.605,7 €
Gràfic 62. Quantitat en euros assignada a cada percentil de la
distribució
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Com es veu al gràfic, la mediana de la distribució (o percentil
50) ens indica que el 50% de llars es troben per sota dels 3.900
32

Estimador-M de Huber que corregeix la distribució ponderant les puntuacions.
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€ anuals, i l’altra meitat per sobre. Un 25% de les llars de la
ciutat destinen com a quantitat fins a 900 € a la major despesa.
Per la part dels que més gasten, un 5% de llars de la població
destinen entre 12.000 i 18.000 € a la despesa més important.
La distribució de la quantitat de diners destinats a la major
despesa de la llar és una distribució amb una forta dispersió,
per això les dades anteriors han de prendre’s amb cautela. La
moda de la distribució té el valor de 6.000 €, és a dir, el valor
més repetit. La mediana ens indica una millor aproximació ja
que, com hem assenyalat, el 50% de les llars destinen 3.900 €
anuals a la despesa més gran.
Procedim ara a categoritzar aquesta variable per fer-la més
operativa a nivell analític. Decidim construir una nova variable
amb les següents categories: 1. Menys o igual a 900 €. 2. Entre
901 i 3.900 €. 3. Entre 3.901 i 7.800 €. 4. Més de 7.800 €.
A partir d’aquí veiem com es distribueix la despesa segons tipus
de llar i zona de residència.
Taula 78. Quantitat anual destinada a la despesa principal segons
tipus de llar
Quantitat de la despesa més gran
901 –
3901 –
Més de
<= 900 €
3900 €
7800 €
7801 €
%
%
%
%

Total

Unipersonal

21,5

49,6

23,1

5,8

100,0

Monoparental

50,6

6,3

21,5

21,5

100,0

Parella sola
Parella amb
fills
Dos nuclis
Grup sense
relació
Total

22,9

29,9

23,6

23,6

100,0

24,3

16,3

26,7

32,6

100,0

13,3

13,3

26,7

46,7

100,0

3,0

33,3

39,4

24,2

100,0

25,3

24,7

25,4

24,6

100,0

La relació entre despesa i tipus de llar mostra el comportament
de la quantitat destinada a la despesa principal. El 49,6% de
les llars unipersonals destina entre 901 i 3.900 € a l’any. Les
llars monoparentals presenten economies en les que un 50%
d’aquestes famílies destinen fins a 900 € anuals a la principal
despesa.
Les parelles soles són les llars que es distribueixen de forma més
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uniforme entre totes les categories de despesa anual: 22,9%,
29,9%, 23,6% i 23,6% per a les despeses considerades a la
taula.

3.7 RECURSOS I FACILITAT PER ARRIBAR A FINAL DE MES

Les parelles amb fills i les llars formades per dos nuclis, amb
un 32,6% i un 46,7% del seus efectius, presenten les majors
quantitats destinades a la despesa principal, per sobre dels
7.800 € anuals.
Per últim, el 39,4% de les llars formades per grups sense relació
destinen entre 3.901 i 7.800 € anuals a les seves despeses
principals.
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3.8 L’espai del treball domèstic
El 17,2% de les llars afirmen tenir una persona externa que
realitza les tasques domèstiques de la llar. El 94,4% de les
persones externes que treballen en llars ho fan fonamentalment
en tasques domèstiques com ara rentar, fer el menjar, netejar
la casa, etc. El 21,2% d’aquestes persones fa també tasques
relacionades amb la cura de persones dependents (nens, ancians,
malalts). El 7,5% realitza també tasques relacionades amb la
gestió de la llar, com ara pagament d’impostos, classificació de
factures, etc.
Gràfic 63. Tipus de feines que fan les persones externes a la llar.
Percentatge
100
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60
50

94,4

40
30
20
21,25

10
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0
Tasques domèstiques

Cura persones
dependents

Gestió de la llar

Taula 79. Percentatge de tipus de llar i tasques que fa la persona
externa
Tipus de llar
Tasques que fa la persona externa

Unipersonal
Monoparental
Parella sola
Parella amb fills
Grup sense relació

Tasques
domèstiques

Persones
dependents

Gestió de la
llar

96,9%
90,9%
100,0%
98,4%
100,0%

46,9%
27,3%
2,4%
17,2%
66,7%

28,1%
9,1%
2,4%
0,0%
16,7%

Els percentatges no sumen 100 ja que es tracta de múltiple resposta
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Com es veu a la taula anterior, pràcticamente per a la totalitat
de tots els tipus de llar, la persona externa realitza tasques
considerades com a domèstiques. Destaquen els percentatges
de persones que tenen cura de persones dependents en llars
3.8 L’ESPAI DEL TREBALL
unipersonals, en monoparentals i en llars de grups sense
DOMÈSTIC
relació, (46,9%, 27,3% i 66,7%, respectivament). Finalment les
persones externes que més se’n ocupen de tasques relacionades
amb la gestió de la llar ho fan en llars unipersonals (28,1%) i
en els grups sense relació (16,7%).
La mitjana d’hores que treballa en tasques domèstiques, de
cura i/o de gestió, una persona externa a la llar és de 7,5 hores,
amb una forquilla que oscil·la entre les 6,5 hores i les 8,5 hores
setmanals. El 50% de les llars que tenen una persona externa
que els fa tasques, la tenen com a màxim 6 hores setmanals. El
75% de les llars tenen fins a 10 hores setmanals una persona
externa que s’encarrega de les tasques domèstiques.
La mitjana de salari que cobra la persona externa a la llar per
fer tasques relacionades amb l’àmbit domèstic és de 229,8 €
mensuals. La forquilla del sou mitjà mensual es troba entre el
límitsuperior = 257,7 € i el límitinferior = 202 €.
Gràfic 64. Horari i salari de la persona contractada com a servei
domèstic

La mitjana de salari que
cobra la persona externa a la llar per fer tasques relacionades amb
l’àmbit domèstic és de
229,8 € mensuals
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Al gràfic s’observa la correlació existent entre les hores de
treball setmanals de la persona contractada i el salari que
percep mensualment. Com es veu, existeix una correlació
elevada, concretament una rx,y= 0,71, i que dóna com a resultat
un coeficient de determinació r2 = 0,504. Això vol dir que
aproximadament el 50% de la heterogeneïtat que s’observa en
la variable salari mensual és explicada per la quantitat d’hores
setmanals que treballa la persona externa. Com sembla lògic, a
jornades laborals més extenses pel que fa a l’horari de treball,
més remuneració es percep. El 50% de les llars que tenen
una persona externa que realitza treballs domèstics, paga
mensualment fins 180 €, depenent, com ja hem vist, de les
hores que realitza la persona externa. El 25% de les llars paga
fins 120 €. Tres quartes parts de les llars amb persona externa
està pagant mensualment fins 300 €.
Gràfic 65. Quantitat que guanya mensualment la persona contractada
segons percentils
700
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300
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3.9 L’entorn social i institucional de les llars
3.9.1 Percepció sobre la zona en la que habita
En aquest apartat es van plantejar algunes preguntes
relacionades amb la percepció de les persones entrevistades
sobre la situació del barri on viuen i sobre algunes institucions
i/o entitats que intervenen en el barri. Paral·lelament hem pogut
valorar el grau de coneixement que tenen els individus sobre
aquestes institucions.
La primera pregunta que es va realitzar es va formular de la
següent forma: “Segons vostè, quina evolució es dóna al seu
barri?”, amb tres possibilitats de resposta: “Empitjora o es
deteriora”, “Està igual” i “Progressa, va millor”. Els resultats per
a totes les llars de la ciutat és aquest:
Gràfic 66. Opinió sobre la situació del barri on s’ubica la llar
40,0%

30,0%

20,0%

32,49%

31,95%

empitjora o es deteriora

està igual

35,56%

10,0%

0,0%

progressa, va a millor

Com veiem, les tres possibles respostes assoleixen un terç de les
llars entrevistades. Veiem ara si hi ha diferències significatives
segons algunes característiques, com ara, per exemple, el nivell
d’ingressos de la llar i la zona on s’ubica la llar.
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Taula 80. Opinió sobre la zona on està ubicada la llar
Evolució del barri

Part alta
Eixample centre
Eixample nord
Eixample sud
Barris marítims
Torreforta
Camp-clar
Bonavista
La Canonja
Sant Salvador
Sant Pere i Sant Pau
Llevant
Riu clar/Parc/Icomar/
Floresta
Miracle-Arrabassada
Total

empitjora
o es
deteriora
26,7%
24,7%
19,0%
25,0%
20,0%
64,4%
81,1%
30,8%
16,7%
41,8%
37,3%
5,9%

està
igual

progressa,
va a millor

Total

43,3%
37,7%
17,2%
36,0%
25,7%
23,0%
18,9%
41,0%
16,7%
47,3%
26,3%
35,3%

30,0%
37,7%
63,8%
39,0%
54,3%
12,6%
28,2%
66,7%
10,9%
36,4%
58,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

21,6%

37,8%

40,5%

100,0%

3,1%
32,5%

34,4%
31,9%

62,5%
35,6%

100,0%
100,0%

Gràfic 67. Opinió sobre la zona on està ubicada la llar
Miracle-Arrabassada
La Canonja
Llevant

% de llars que diuen que el barri millora

60,00
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Barris marítims
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40,00
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Eixample centreTotal
Part alta
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Bonavista

20,00
St Salvador

Torreforta

Camp-clar

0,00
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

% de llars que diuen que el barri empitjora

El test d’independència entre la percepció de la marxa del barri
i la ubicació de la llar, ens informa de l’existència d’associació,
amb una chi-quadrat amb valor 194,9 i una significativitat amb
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valor 0,000. Això vol dir que depenent la zona on visquin els
entrevistats tenen una o altra percepció del seu entorn.
Com es veu al gràfic i a la taula anterior, els barris on hi ha pitjor
valoració sobre la seva evolució són Camp-clar, Torreforta i Sant
Salvador, on un 81,1%, un 64,4% i un 41,8%, respectivament,
de les llars entrevistades ens diuen que el seu barri empitjora
o es deteriora.
En l’extrem oposat de la valoració es troba La Canonja amb un
66,7% de llars que perceben un progrés i millora del seu barri; li
segueixen en valoració positiva Eixample nord (63,8%), MiracleArrabassada (62,5%) i Llevant (58,8%). Acompanya també a
aquestes zones en valoració positiva els Barris marítims amb
un 54,3% de les respostes que tenen la percepció de que el seu
barri progressa i/o millora.
En el centre del gràfic s’observa una sèrie de zones i barris de
la ciutat amb diferents puntuacions al voltant de les valoracions
mitjanes per a tota la població.
S’ha preguntat també als entrevistats sobre els aspectes que
consideren més negatius del seu barri o zona on viuen. El resum
de les respostes és el següent:
Taula 81. Principals problemes del barri segons les llars de la
ciutat
% de llars

Amb un 32% de respostes, la brutícia com
es presenta com un
dels principals problemes de les zones o barris.
Per al 29,8% també
suposa un problema
important el trànsit. El
29% assenyala com a
problema del seu barri
la inseguretat

Brutícia
Trànsit
Conflictes/inseguretat

32,00%
29,80%
29,20%

Manca o mal estat d'infrastructures

20,40%

Incivisme
Manca de serveis públics
Manca de transport/comunicacions
Estat dels edificis
Pobresa
Racisme
Aïllament
Aglomeració

20,20%
20,00%
17,70%
13,20%
9,50%
9,40%
9,30%
8,20%

Els percentatges no sumen 100 ja que es tracta de múltiples eleccions

Com es veu a la taula, els entrevistats situen la brutícia amb
un 32% de respostes com un dels principals problema de la
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zona o barri on viuen. Per al 29,8% també suposa un problema
important el trànsit. El 29% assenyala com a problema del
seu barri la inseguretat. Un 20% dels entrevistats consideren
un problema la manca o mal estat de les infrastructures,
l’incivisme i la manca de serveis públics. La manca de transports
i comunicacions és assenyalat com a problema pel 17,7% dels
entrevistats, l’estat dels edificis pel 13,2%, la pobresa pel 9,5%,
igual que el racisme i l’aïllament i l’aglomeració per un 8,2%.
Gràfic 68. Percentatge de llars i problemes al seu barri
Brutícia
Trànsit
Conflictes/inseguretat
Manca o mal estat d'infrastructures
Incivisme
Manca de serveis públics
Manca de transport/comunicacions
Estat dels edificis
Pobresa
Racisme
Aïllament
Aglomeració
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Veiem ara com es distribueix per barris i/o zones la identificació
dels problemes ressaltats pels entrevistats.
•

•

•

•
•

Part alta. Els entrevistats que viuen en aquest barri destaquen
com a problemes l’estat dels edificis (63,3% de les respostes)
i la brutícia (63,3%). Li segueixen en percepció el mal estat de
les infrastructures (36,7%).
Eixample centre. Els problemes assenyalats amb més respostes
són el trànsit (48,9% de les respostes), la brutícia (30,4%),
l’incivisme (25,2%) i l’aglomeració (21,5%).
Eixample nord. El 51% dels entrevistats indiquen com a problema
el trànsit, el 41,2% l manca de transport i comunicacions, el
39% la manca de serveis públics i el 25% la brutícia.
Eixample sud. El 54,7% assenyala el trànsit, el 36,5% la
brutícia i el 20,3% la inseguretat.
Barris marítims. Destaquen com a problemes del seu barri la
brutícia (56,8%), trànsit (37,8%), estat dels edificis (27%) i
l’incivisme (21,6%).
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•
•

•
•
•

•

•

•

•

Torreforta. Al 60,5% li preocupa la inseguretat, al 33,7%
l’incivisme i al 32,6% la brutícia.
Camp-clar. El 81,1% opta per identificar la inseguretat com
a problema, seguit del 60,4% que diu la pobresa i el 50,9%
l’incivisme.
Bonavista. El 57,5% té present la inseguretat, el 45%
l’incivisme, el 40% la brutícia i el 30% les infrastructures.
La Canonja. El 33,3% dels entrevistats destaca la inseguretat,
el 25% la brutícia i també el trànsit.
Sant Salvador. Serveis públics amb un 54,5% de respostes,
inseguretat amb un 47,3%, infrastructures amb un 29,1% i
manca de transport i comunicacions amb un 23,6%, són els
problemes que identifiquen els residents d’aquest barri.
Sant Pere i Sant Pau. Les infrastructures com a problema està
present en el 50% dels entrevistats, seguides de la manca
de transport i comunicacions (31,7%), la brutícia (28,8%) i
l’estat dels edificis (24%).
Llevant. El 74,3% dels entrevistats considera un problema la
manca de serveis públics, un 37,1% la manca de transports i
comunicacions.
Riu clar/Parc/Icomar/Floresta. Per al 56,8% dels residents
d’aquestes zones suposa un problema l’aïllament, la brutícia
(51,4%) i la manca de serveis públics (40,5%).
Miracle-Arrabassada. El 36,7% identifiquen com a problema
la manca de serveis públics, el 30%la manca de transports i
comunicacions i també la inseguretat, i el 26,7% el mal estat
de les infrastructures i el trànsit.
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21,5

14,1

8,9

25,2

11,9

12,6

9,6

15,6

30,4

48,9

6,7

36,7

10,0

6,7

6,7

13,3

6,7

63,3

63,3

26,7

aglomeració

manca o mal estat
d’infraestructures

aïllament

incivisme

pobresa

conflictes/
inseguretat

racisme

estat dels edificis

brutícia

trànsit

51,0

25,5

0,0

0,0

9,8

0,0

15,7

3,9

17,6

9,8

39,2

41,2

Eixample
nord

54,7

36,5

5,4

2,7

20,3

1,4

17,6

5,4

10,8

11,5

4,1

9,5

Eixample
sud

37,8

56,8

27,0

5,4

13,5

8,1

21,6

10,8

16,2

10,8

8,1

18,9

Barris
marítims

Els percentatges no sumen 100 ja que es tracta de múltiples respostes

11,1

13,3

manca de serveis
públics

11,1

3,3

Eixample
centre

manca de
transport/
comunicacions

Part
alta

9,3

32,6

15,1

12,8

60,5

23,3

33,7

1,2

12,8

0,0

14,0

12,8

Torreforta

1,9

32,1

17,0

24,5

81,1

60,4

50,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

Camp-clar

15,0

40,0

2,5

30,0

57,5

2,5

45,0

7,5

30,0

2,5

20,0

5,0

Bonavista

25,0

25,0

8,3

8,3

33,3

0,0

16,7

8,3

8,3

8,3

16,7

8,3

La Canonja

12,7

3,6

3,6

3,6

47,3

3,6

3,6

1,8

29,1

1,8

54,5

23,6

St Salvador

17,3

28,8

24,0

16,3

13,5

1,9

9,6

12,5

50,0

8,7

18,3

31,7

St Pere i
St Pau

20,0

8,6

0,0

0,0

17,1

0,0

8,6

17,1

17,1

0,0

74,3

37,1

Llevant

2,7

51,4

5,4

5,4

29,7

2,7

2,7

56,8

18,9

0,0

40,5

24,3

Riu clar/Parc/
Icomar/Floresta

26,7

23,3

6,7

3,3

30,0

0,0

6,7

13,3

26,7

3,3

36,7

30,0

MiracleArrabassada

Problemes que destaquen els habitants de les diferents zones en referència als seus barris o zones de residència (% de respostes)

Taula 82. Problemes al barri segons zona de residència
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Podem presentar les dades anteriors de forma resumida en un
altre format.
Quadre 8. Problemes i zones o barris on més s’identifiquen
Problema

Barri o zona de residència
Part alta (63,3%
Barris marítims (56,8%)
Bonavista (40%)
Riu clar/Parc/Icomar/Floresta (51,4%)

Brutícia

Eixample centre (48,9%)
Eixample nord (51%)
Eixample sud (54,7%)
Barris marítims (37,8%)

Trànsit

Camp-clar (81,1%)
Torreforta (60%)
Bonavista (57,5%)
Sant Salvador (47,3%)

Conflictes/inseguretat

Sant Pere i Sant Pau (50%)
Part alta (36,7%)
Bonavista (30%)
Miracle-Arrabassada (26,7%)

Manca o mal estat
d'infrastructures

Camp-clar (50,9%)
Bonavista (45%)
Torreforta (33,7%)
Eixample centre (25,2%)

Incivisme

Manca de serveis públics

Llevant (74,3%)
Sant Salvador (54,5%)
Riu clar/Parc/Icomar/Floresta (40,5%)
Eixample nord (39,2%)
Eixample nord (41,2%)
Llevant (37%)
Sant Pere i Sant Pau (31,7%)
Miracle-Arrabassada (30%)

Manca de transport/
comunicacions

Part alta (63,3%)
Barris marítims (27%)
Sant Pere i Sant Pau (24%)
Camp-clar (17%)

Estat dels edificis

Pobresa

Camp-clar (60%)
Torreforta (23,3%)

Racisme

Bonavista (30%)
Camp-clar (24,5%)
Riu clar/Parc/Icomar/Floresta (56,8%)

Aïllament

Eixample centre (21,5%)

Aglomeració
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3.9.2 Coneixement d’entitats i institucions i
valoració de la seva tasca
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A continuació es va preguntar els entrevistats sobre si coneixen
3.9 L’ENTORN SOCIAL I
o no la tasca que realitzen una sèrie d’entitats i institucions de la INSTITUCIONAL DE LES
ciutat, i en cas afirmatiu que valorin l’acció que desenvolupen. LLARS
Les institucions i entitats a valorar han estat les següents: els
Serveis socials de l’Ajuntament, els Serveis socials del Consell
comarcal, els Serveis socials de la Generalitat, els Serveis
socials de l’Estat, la Creu Roja, Altres ONGs i Càritas.
Taula 83. Coneixement de les diferents entitats i institucions
No coneix

Si coneix

%

%

Total

Càritas

42,2

57,8

100

Creu Roja

44,4

55,6

100

57

43

100

Serveis socials Ajuntament

59,4

40,6

100

Serveis socials Generalitat

68,2

31,8

100

Serveis socials Estat

69,1

30,9

100

Serveis socials Consell comarcal

77,7

22,3

100

ONGs

El major desconeixement dels entrevistats està en la tasca
que realitzen els serveis socials del Consell comarcal, amb un
77,7% dels entrevistats. Li segueixen, en desconeixement, el
69,1% dels entrevistats que diuen desconèixer la tasca que fan
els serveis socials de l’Estat, seguit del 68,2% que diuen no
conèixer l’activitat dels serveis socials de la Generalitat, i del
59,4% dels entrevistats que no coneixen la tasca que realitzen
els serveis socials de l’Ajuntament. En el costat oposat, l’entitat
més coneguda pel que fa la seva activitat és Càritas, un 57,8%
la coneix i la Creu Roja amb un 55,6%.
Com es veu a la taula i al gràfic, les entitats més conegudes pel
que fa la seva activitat són Càritas, Creu Roja i Organitzacions
no governamentals.
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pel que fa la seva activitat és Càritas, un 57,8%
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Gràfic 69. Coneixement de les diferents entitats i institucions
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A continuació es va preguntar sobre la valoració de la tasca
d’aquestes institucions i/o entitats. Aquesta valoració es
mesura mitjançant una escala de que va des de 1. “Negativa/
molt negativa” a 3. “Positiva/molt positiva”, una vegada que
s’hagin agrupats les categories de l’escala original que tenia 5
possibilitats de resposta. Esquemàticament els resultats són els
següents:
Taula 84. Valoració de la tasca realitzada per les entitats i
institucions
Negativa/molt
negativa

Indiferent

Positiva/molt
positiva

%

%

%

Càritas

17

29,5

53,5

Creu Roja

9,4

26,9

63,7

ONGs

24,3

20,7

55

Serveis socials
Ajuntament

35,6

28,9

35,6

Serveis socials
Generalitat

32,4

28,3

39,3

Serveis socials Estat

39,7

31,2

29,1

Serveis socials Consell
comarcal

30,8

29,9

39,3

L’entitat i/o institució amb menys valoracions negatives és la
Creu Roja: un 9,4% dels entrevistats valoren la seva activitat
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com a negativa o molt negativa. Seguidament està Càritas a la Capítol 3. L’Enquesta
de les Condicions de
que un 17% dels entrevistats li dóna una valoració negativa.
Vida de la Ciutat de
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D’una altra banda, les millors valorades són la Creu Roja, amb
un 63,7% d’entrevistats que valoren la seva acció com a positiva 3.9 L’ENTORN SOCIAL I
INSTITUCIONAL DE LES
o molt positiva, seguida de ONGs, amb un 55% i de Càritas LLARS
amb un 53,5%.
Veiem ara el percentatge de llars que afirmen haver sol·licitat
alguna vegada ajuda a centres i/o serveis socials de les diferents
entitats i institucions considerades.
L’entitat en la que més es recolzen les famílies a l’hora de
demanar algun tipus d’ajuda que tingui a veure amb la
prestació assistencial i/o de serveis socials és Càritas, amb un
16% de les llars que l’han utilitzat alguna vegada. Li segueixen
en importància els serveis municipals (10,2%), la Generalitat
(8%), la Creu Roja (5,8%), l’Estat (4%) i els serveis del Consell
comarcal (3,9%).

Gràfic 70. Percentatge de llars que han utilitzat alguna vegada els
serveis

Consell comarcal

3,9

Estat

4

Creu Roja

5,8

Generalitat

8

Municipals

10,2

Càritas

16,2
0
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15

Veiem ara la valoració que fan aquestes llars dels serveis
rebuts.
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Taula 85. Valoració de la tasca i l’eficàcia de la prestació
Valoració
Els han resolt
positiva/molt
els seus
positiva de la
problemes
tasca
eficaçment
%
%
Càritas
46,8
39,6
Creu Roja
51,0
56,0
Serveis municipals
38,0
52,3
Serveis socials Generalitat
56,4
55,2
Serveis socials Estat
42,9
64,7
Serveis socials Consell comarcal
61,5
82,8

Com es veu a la taula d’entre les llars que han utilitzat algun
cop els diferents serveis de les entitats i/o institucions, la millor
valoració l’obté el Consell comarcal, amb un 61,5% de valoració
positiva o molt positiva. Així mateix, el 82,8% d’aquestes llars
consideren que els serveis socials del Consell comarcal li han
resolt els seus problemes eficaçment.
La Generalitat obté una valoració positiva o molt positiva en el
56,4% dels que han utilitzat els seus serveis algun cop, i un
55,2% de llars consideren que han resolt els seus problemes
de forma eficaç.
La Creu Roja té una valoració positiva o molt positiva per al
51% dels que han entrat en contacte amb ells, amb un 56%
d’eficàcia en la resolució dels seus problemes.
El 46,8% de les llars que han utilitzat Càritas la valoren positiva
o molt positivament, i un 39,6% consideren els seus problemes
resolts eficaçment.
Els serveis de l’Estat són valorats positiva o molt positivament
per un 42,9% dels que els han utilitzat; un 64,7% considera
que han resolt els seus problemes eficaçment.
Els serveis municipals obtenen una valoració positiva o molt
positiva en un 38% de les llars que els han utilitzat alguna
vegada, amb una valoració d’eficàcia positiva en la resolució
dels problemes per al 52,3% de les llars.
Càritas obté una valoració positiva o molt positiva en el 46,8%
de les famílies que han utilitzat els seus serveis; el 39,6%
d’aquestes famílies valora eficaçment la resolució dels seus
problemes.
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Com valoren les llars pobres de la ciutat la tasca realitzada per Capítol 3. L’Enquesta
de les Condicions de
les entitats i institucions?
Gràfic 71. Valoració positiva/molt positiva de l’acció de les entitats
segons les llars pobres
72,5

Creu Roja

Vida de la Ciutat de
Tarragona 2007
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INSTITUCIONAL DE LES
LLARS
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La Creu Roja és la millor valorada per les llars pobres de la
ciutat, un 72,5% d’elles considera la seva actuació com a
positiva o molt positiva. Li segueixen Càritas amb un 59%
de valoració positiva, seguida del Consell comarcal (54,1%),
les organitzacions no governamentals (53,8%), els serveis
municipals (38,2%), els serveis de la Generalitat (37,1%) i per
últim els serveis de l’Estat (32,6%).
A continuació es va preguntar quin servei social està essent
utilitzat actualment per algun membre de la seva llar. Les
respostes per a les llars pobres de la ciutat és la següent:
Taula 86. Serveis que utilitzen les llars pobres de la ciutat
Programes de garantia social o ocupacional per a joves
Residència d’ancians i centres per a la tercera edat
Rehabilitació, educació especial o residència per a nens o adults amb diferències,
minusvalidesa, etc.
Programes especials per a la dona
Integració social, en general
Ajuda a domicili
Ajudes puntuals econòmiques, de menjar, roba, etc.
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% de llars
2,6
8,5
6,0
4,3
1,7
6,8
12,0
(n = 167)
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Com es veu a la taula, el tipus d’ajuda que més utilitzen les
llars pobres de Tarragona és el d’ajudes puntuals econòmiques,
de menjar i de roba. En concret un 12% de les llars pobres
sol·liciten aquest tipus d’ajuda.
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3.10 Cultura, política i participació
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En aquest apartat s’han inclòs una sèrie d’indicadors que tracten
de conèixer la percepció dels entrevistats sobre la dimensió
3.10 CULTURA, POLÍTICA
política i associativa, així com idees referents al conjunt de la I PARTICIPACIÓ
societat.
En primer lloc hem preguntat quina és la llengua que s’utilitza
habitualment a casa seva. I les respostes obtingudes per al
total de llars és la següent:
Taula 87. Ús de l’idioma a les llars de la ciutat
% de llars
Català
36,0
Castellà
40,9
Ambdues
20,7
Altres
2,5
100,0

Com es veu, un 40,9% de llars contesten que la llengua que
s’utilitza habitualment a casa seva és el castellà; els que
utilitzen habitualment el català són un 36,%. Un 19,9% utilitza
indistintament el català i el castellà. Més residualment, un 2,5%
utilitza altres llengües.
Taula 88. Nivell d’instrucció de la persona de referència i utilització
habitual de l’idioma
Llengua que habitualment s'utilitza a la
llar
Total
català
castellà ambdues
altres
No sap llegir/
25,0%
50,0%
25,0%
100,0%
escriure
Sense estudis
30,8%
58,5%
6,2%
4,6%
100,0%
Primer grau
23,1%
57,9%
16,5%
2,5%
100,0%
EGB, ESO,
Batxiller
28,8%
45,5%
24,1%
1,6%
100,0%
elemental
FP grau mitjà
24,0%
48,0%
20,0%
8,0%
100,0%
FP grau superior
44,1%
33,3%
22,5%
100,0%
Batxillerat
43,3%
33,3%
23,3%
100,0%
superior
Diplomatura
61,6%
14,0%
22,1%
2,3%
100,0%
Llicenciatura/
38,7%
33,9%
23,4%
4,0%
100,0%
doctorat
Total
36,0%
40,9%
20,7%
2,5%
100,0%

Com es veu a la taula la utilització d’una o altra llengua es
relaciona33 amb el nivell d’estudis de la persona de referència de
33
Amb una chi-quadrat = 87,4 i una significativitat per a l’associació = 0,000. El nivell d’associació, no obstant, ens indica una associació moderada: Coeficient de contingència = 0,312.
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la llar. A les llars on s’utilitza coma llengua habitual el castellà,
la persona de referència té estudis baixos, com a molt de grau
mitjà.

3.10 CULTURA, POLÍTICA
I PARTICIPACIÓ

El català com a llengua habitual a la llar es concentra en les
llars en les que la persona de referència té estudis secundaris
postobligatoris i estudis universitaris.

El català com a llengua
habitual a la llar es concentra en les llars en
les que la persona de
referència té estudis
secundaris postobligatoris i estudis universitaris

Taula 89. Lloc de naixement de la persona de referència i
utilització habitual de l’idioma
Llengua que habitualment s'utilitza a la llar
català
castellà ambdues
altres
Tarragona ciutat
42,4%
33,1%
24,5%
Comarca
90,9%
4,5%
4,5%
Tarragonès
Província
75,8%
7,6%
16,7%
Tarragona
Catalunya
46,9%
24,0%
28,1%
1,0%
Resta de l'Estat
7,9%
68,7%
22,0%
1,3%
País comunitari
40,0%
26,7%
33,3%
País d'Europa no
25,0%
75,0%
comunitari
Magrib
26,7%
73,3%
Àfrica
33,3%
66,7%
subsahariana
Amèrica del Sud
8,3%
88,9%
2,8%
i Central
Amèrica del Nord
Total
35,8%
40,5%
20,4%
3,3%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

També existeix una forta associació34 entre l’origen de la persona
de referència i l’idioma que s’utilitza habitualment a la llar. En
les llars amb persones de referència nascudes a qualsevol indret
de Catalunya s’utilitza majoritàriament el català com a llengua
habitual: destaquen les llars on la persona de referència és
nascuda a la comarca del Tarragonès (en el 91% de les llars es
parla habitualment català), seguides de les llars on la persona
de referència ha nascut a la província de Tarragona (tret la
capital). En el 42,4% de les llars on la persona de referència ha
nascut a Tarragona es parla habitualment el català.
Els percentatges canvien cap a l’ús més habitual del castellà
en les llars on la persona de referència ha nascut a la resta de
l’Estat (68,7%), si són estrangers procedents d’Amèrica del sud
i central i si provenen d’Amèrica del Nord.
Les llars en les que la persona de referència és nascut en un
34
Amb una chi-quadrat = 697,4 i una significativitat per a l’associació = 0,000. El nivell d’associació, no obstant, ens indica una associació forta: Coeficient de contingència = 0,677.
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país comunitari, presenten en la utilització de l’idioma una
distribució amb dues realitats: en un 40% d’aquestes llars es
parla habitualment català i en un 33,3% es parla altra llengua
que no és ni el català ni el castellà, amb tota seguretat la llengua
d’origen.
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És també interessant observar el comportament de les llars
respecte a l’ús habitual de l’idioma i la franja d’edats de la
persona de referència de la llar.
En les llars en les que
la persona de referència té edats compreses
Llengua que habitualment s'utilitza a la llar
Total
entre els 16 i els 29
català
castellà
ambdues
altres
anys, la llengua habiDe 16 a 29
31,0%
42,4%
17,1%
9,5%
100,0%
tual en un 42,4% de
anys
llars és el castellà i en
De 30 a 44
40,3%
37,8%
19,3%
2,5%
100,0%
anys
un 31% és el català. A
De 45 a 64
mesura que augmenta
25,6%
48,1%
24,8%
1,5%
100,0%
anys
l’edat de la persona de
De 65 a
51,9%
28,1%
18,8%
1,3%
100,0%
referència, major és el
més anys
percentatge de llars en
Total
36,0%
40,1%
20,6%
3,3%
100,0%
les que la llengua habiVeiem que en les llars en les que la persona de referència té tual de comunicació és
edats compreses entre els 16 i els 29 anys, la llengua habitual el català
en un 42,4% de llars és el castellà i en un 31% és el català.
A mesura que augmenta l’edat de la persona de referència,
major és el percentatge de llars en les que la llengua habitual
de comunicació és el català. Així, en el 51,9% de les llars en
les que la persona de referència té més de 65 anys, s’utilitza
habitualment el català. S’observa una relació estadísticament
significativa entre edat i utilització de l’idioma en el sentit
expressat anteriorment35.
Taula 90. Edat de la persona de referència i ús de l’idioma a la llar

Veiem ara quin idioma és el més utilitzat per les llars segons
l’ocupació de la persona de referència. La hipòtesis de partida és
que a menor categoria ocupacional, major utilització del castellà
en les llars. Aquesta hipòtesis es veu contrastada, obtenint una
relació d’associació entre ús de l’idioma i categoria ocupacional En les llars on la persona de referència tenen
en el sentit proposat36.
les ocupacions amb
més estatus (Directius,
35
Amb una chi-quadrat = 59,3 i una significativitat per a l’associació = 0,000. El nivell d’associ- Tècnics, i Tècnics de
ació, no obstant, ens indica una associació moderada: coeficient de contingència = 0,259.
suport), s’utilitza més el
36
Amb una chi-quadrat = 164,0 i una significativitat = 0,000. Coeficient de contingència =
català
0,432.
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Com s’observa en la taula, en les llars on la persona de referència
tenen les ocupacions amb més estatus (Directius, Tècnics, i
Tècnics de suport), s’utilitza més el català, 54,8%, 45,6% i
42%, respectivament.
Però la utilització del català com a llengua habitual a la llar no és
exclusiva de les categories ocupacionals més elevades: veiem
com en les llars en les que la persona de referència és empleat
administratiu o treballador qualificat de la pesca o agricultura,
també es parla el català en un 54% i 77,8%, respectivament.
En les llars on les ocupacions de la persona de referència són
bàsicament manuals i/o tenen menys consideració social,
s’utilitza fonamentalment el castellà com a llengua de la llar: en
el 49% de les llars en que la persona de referència é empleada
de serveis i/o venedora de comerç, en el 69,5% de les llars
on la persona de referència és treballadora qualificada de
manufactures i/o de la construcció, en el 84,6% de les llars
dels operadors d’instal·lació i maquinària i en el 56,7% de les
llars dels treballadors no qualificats.
Taula 91. Ocupació de la persona de referència i ús de la llengua a
la llar
Llengua que habitualment s'utilitza a la llar

En les llars on les ocupacions de la persona
de referència són bàsicament manuals i/o
tenen menys consideració social, s’utilitza
fonamentalment el castellà com a llengua de
la llar

Directius
administracions i
empreses
Tècnics,
professionals
científics i
Tècnics i
professionals de
suport
Empleats
administratius
Empleats de
serveis i venedors
Treballadors
qualificats agraris i
pesquers
Treballadors
qualificats
manufactures i
construcció
Operadors
d'instal·lació i
maquinària
Treballadors no
qualificats
Forces armades
Total

Total

català

castellà

ambdues

54,8%

25,8%

19,4%

100,0%

45,6%

28,0%

26,4%

100,0%

42,0%

36,4%

17,0%

54,0%

24,0%

22,0%

26,5%

49,0%

21,6%

77,8%

11,1%

11,1%

15,9%

69,5%

11,0%

11,5%

84,6%

3,8%

16,4%

56,7%

25,4%

33,3%

33,3%

33,3%

36,5%

41,3%

20,3%

208

altres

4,5%

100,0%
100,0%

2,9%

100,0%
100,0%

3,7%

100,0%

100,0%
1,5%

100,0%
100,0%

2,0%

100,0%
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Si agrupem la variable ocupació de l’anterior taula en menys
categories atenent la naturalesa de la feina juntament amb la
qualificació requerida per portar-la a terme obtenim 5 categories
de classificació: 1. Directius. 2. Tècnics. 3. Empleats de serveis.
4. Treballadors qualificats, i 5. Treballadors no qualificats37.
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Gràfic 72. Categoria ocupacional i ús de la llengua a la llar
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Directius

Tècnics

català

Empleats
serveis
castellà

ambdues

Treballadors
qualificats

Treballadors no
qualificats

altres

De forma visual s’observa l’associació entre major ús del català
en les llars en les que les persones de referència realitzen
ocupacions menys manuals i també en les que hi ha una major
exigència de nivell d’estudis.
Veiem ara la cartografia de la utilització de l’idioma segons la
zona de residència de les llars entrevistades. Trobem també
aquí relació significativa38 entre la zona o barri de residència
i la utilització de l’idioma de forma habitual, de tal manera
que es pot dibuixar un mapa d’ús de l’idioma segons el lloc de
residència.
Les llars dels barris i zones de Ponent de la ciutat utilitzen
majoritàriament el castellà, mentre que, en termes generals,
37
L’agrupació en 5 categories inclou: 1. Directius (Directius d’administracions i empreses). 2.
Tècnics (Tècnics, professionals científics i intel·lectuals, Tècnics i professionals de suport). 3. Empleats de
serveis (Empleats administratius, Empleats de serveis i venedors de comerç). 4. Treballadors qualificats
(Treballadors qualificats agraris i pesquers, Treballadors qualificats de la manufactura i la construcció), i 5.
Treballadors no qualificats (Operadors d’instal·lació i maquinària, Treballadors no qualificats). A efectes
de l’anàlisi hem suprimit les empleades domèstiques i les forces armades, donada els buits d’informació
que acompanyen aquestes dues categories.
38
Chi quadrat = 219,3, significativitat = 0,000, i valor del coeficient de contingencia = 0,439.
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les llars dels barris de la zona de Llevant i els que es consideren
dins del nucli, utilitzen habitualment el català.
Els majors percentatges de llars que utilitzen el castellà
corresponen a Camp-clar (81,1%), Bonavista (80%), Torreforta
(60,9%), Sant Pere i Sant Pau (53%).
La Part alta (43,3%), l’Eixample centre (52,3%), l’Eixample sud
(49,7%) i els Baris marítims (51,4%), d’una banda, i Llevant
(52,8%) i Miracle-Arrabassada (46,9%), son els barris on les
llars més s’utilitzen el català.
Taula 92. Lloc de residència i utilització habitual de l’idioma de les
llars
Llengua que habitualment s'utilitza a la
Total
llar
català
castellà
ambdues
altres
Part alta
43,3%
23,3%
26,7%
6,7%
100,0%
Eixample centre
52,3%
18,3%
24,8%
4,6%
100,0%
Eixample nord
31,0%
29,3%
36,2%
3,4%
100,0%
Eixample sud
49,7%
21,8%
24,8%
3,6%
100,0%
Barris marítims
51,4%
40,5%
5,4%
2,7%
100,0%
Torreforta
29,9%
60,9%
9,2%
100,0%
Camp-clar
11,3%
81,1%
5,7%
1,9%
100,0%
Bonavista
2,5%
80,0%
10,0%
7,5%
100,0%
La Canonja
33,3%
44,4%
22,2%
100,0%
Sant Salvador
20,7%
44,8%
32,8%
1,7%
100,0%
Sant Pere i Sant
35,9%
53,0%
6,0%
5,1%
100,0%
Pau
Llevant
52,8%
25,0%
22,2%
100,0%
Riu clar/Parc/
5,4%
48,6%
43,2%
2,7%
100,0%
Icomar/Floresta
Miracle46,9%
37,5%
15,6%
100,0%
Arrabassada
Total
36,0%
40,9%
20,7%
2,5%
100,0%

La Canonja presenta una realitat en la que el 44,4% de les
llars utilitzen el castellà i el 33,3% el català. Les llars de Sant
Salvador es decanten més per la combinació entre ús del castellà
(44,8%) i ambdues llengües indistintament (32,8%), situació
que es més clara encara en Riu clar/Parc/Icomar/Floresta, amb
una utilització del castellà en el 48,6% de les llars i d’ambdues
llengües del 43,2%.
A l’Eixample nord la situació es troba més repartida entre les
possibilitats idiomàtiques: en el 36,2% de les llars es parla
habitualment les dues llengües, en el 31% es parla català i en
el 29,3%, castellà.
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Els percentatges relatius a la utilització d’ambdues llengües
dóna una imatge aproximada del bilingüisme de les zones
considerades, trobant-se els major valors en Riu clar/Parc/
Icomar/Floresta (43,2%), l’Eixample nord (36,2%), Sant
Salvador (32,8%), Part alta (26,7%) i Eixample centre
(24,8%).
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Mapa 1. Utilització habitual de l’idioma segons zona d’ubicació de
la llar

Davant la pregunta de per què hi ha pobresa a la societat
formulada amb la intenció de copsar l’opinió dels entrevistats
sobre aspecte relacionats amb la interpretació que fan dels
fenòmens que els envolten, les respostes obtingudes ens
informen de que la majoria de les respostes, en concret un
34,3% consideren que la societat és injusta. Un 15,7% diuen
que és inevitable que hagi pobres; un 15,5% afirmen que l’ajut
social és insuficient, i això provocaria l’existència de la pobresa;
un 12,4% culpabilitza als propis pobres de la seva situació quan
reconeixen que no s’han esforçat prou per sortir de la seva
situació; un 7,7% relaciona la situació de pobresa amb la mala
sort en la vida.
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Gràfic 73. Per què hi ha pobresa a la societat

per altres raons
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14,4%

15,5%

l'ajuda social és insuficient

34,3%

la societat és injusta

15,7%

és inevitable

no s'esforcen bastant per
sortir de la pobresa

han tingut mala sort a la vida

0,0%

12,4%

7,7%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Veiem ara quina és la percepció sobre l’existència de pobresa a
la societat si tenim en compte algunes de les característiques
dels entrevistats i de les seves llars.
•

•

•

•

Categoria ocupacional. Totes les categories ocupacionals pensen
majoritàriament que la societat és injusta. Els treballadors
qualificats destaquen lleugerament en aquesta apreciació.
Els directius són els que més consideren que els pobres no
s’esforcen prou per sortir de la seva situació. Els treballadors
no qualificats són els que més creuen que les ajudes socials
són escasses.
Immigrants. Els doble d’immigrants que d’autòctons
consideren que els pobres no s’esforcen bastant per a sortir
de la seva situació. També consideren més que els autòctons
que la situació de la pobresa és deguda a l’atzar. Ela mateix
percentatge d’uns i altres pensen que la societat és injusta i
per això hi ha pobresa (al voltant del 34%).
Nivell d’estudis. Les persones que no tenen estudis (excepte
els analfabets) i els que tenen estudis de grau mitjà, opinen
que els pobres no s’esforcen prou per sortir de la pobresa. La
resta de nivells d’estudi creuen que és culpa de la societat. Els
que tenen més nivell d’estudis són els que més consideren que
les ajudes socials són insuficients.
Edats. Els joves són els que més consideren que la injustícia
social és la causant de la pobresa. Els més grans, els majors
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•

•

•

de 65 anys,
tanmateix creuen que la pobresa és inevitable. També són els
que més pensen que els pobres s’esforcen poc. Els que tenen
entre 45 i 64 anys són els que més pensen que l’ajuda social
és insuficient.
Privació. Són els que es troben en una situació de privació
moderada o severa els que consideren que els pobres no
s’esforcen prou per a solucionar la seva situació. Els que no
pateixen privació troben més a faltar ajudes socials.
Pobresa. El 14% de les llars pobres consideren que els pobres
no fan prou per sortir de la pobresa i el 16% que és inevitable.
El 32% de les llars pobres i el 35% de les no pobres opinen que
la societat és injusta. Els pobres també troben més insuficients
les ajudes que els que no són pobres.
Ingressos anuals. Paral·lelament a la situació o no de pobresa,
són les llars amb menys ingressos anuals els que opinen
més que els pobres no fan prou per sortir de la situació de
pobresa.
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Gràfic 74. Espais socioeconòmics i opinió sobre la pobresa
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L’anàlisi de correspondències que ve representat al Gràfic 74
ens indica les tendències sobre l’estatus socioeconòmic de les
llars i l’opinió que tenen sobre la situació de pobresa.
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Les famílies monoparentals, els estudis superiors de la persona
de referència, els que tenen una ocupació de tècnics, els
empleats de serveis i els que guanyen més de 14.000 € a l’any,
així com les llars més joves, creuen que la societat és injusta
i que per això hi ha pobresa. Creuen també que les ajudes
públiques són insuficients.
Els que creuen que els pobres no s’esforcen prou per sortir de
la seva situació viuen en llars que pateixen privació moderada,
amb baixos estudis, són treballadors no qualificats i d’edats
elevades. També les parelles soles estan més pròximes a
aquesta percepció.
Els espais socials venen clarament definits segons la seva situació
socioeconòmica. Els que tenen menys recursos consideren que
les situacions de pobresa tenen més a veure amb l’atzar o el
no saber sortir-se’n de la situació, mentre que les llars més
acomodades consideren que les ajudes socials són insuficients i
fan un judici negatiu de la distribució de la riquesa. Probablement
el nivell d’instrucció expliqui molt aquesta diferent percepció.

Els que tenen menys
recursos consideren
que les situacions de
pobresa tenen més a
veure amb l’atzar o el
no saber sortir-se’n de
la situació, mentre que
les llars més acomodades consideren que les
ajudes socials són insuficients i fan un judici
negatiu de la distribució
de la riquesa.

Una altra qüestió interessant és conèixer l’opinió i percepció que
tenen els entrevistats sobre les dificultats que tenen les persones
i les llars per pujar econòmica i socialment. S’han assenyalat
alguns factors que poden estar en la base de l’estancament que
pateixen les famílies, com ara la falta de salut d’algun membre,
les carències en el terreny educatiu, l’edat, els problemes de
drogodependència, la manca de feina, la raça o el grup ètnic,
l’endeutament de la família, la família d’origen, el tenir molts
fills, la zona o barri on s’habita o simplement tenir mala sort.
Les respostes dels entrevistats a tots aquests factors s’han
mesurat en una escala que va des del valor 0 que indica “gens
importància” al valor 10 que indica “màxima importància”.
Per al total de llars de la ciutat les respostes han estat les
següents.
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Taula 93. Dificultats per pujar econòmica i socialment
Falta de salut

n
892

Mitjana
7,50

Desv. típ.
2,706

Carències en el terreny educatiu

880

6,35

2,967

Edat

890

5,34

2,736

Problemes d'aclcohol o drogues

888

7,89

2,839

Barri

887

4,30

2,832

Atur, falta de treball o treball menor

883

7,23

2,535

Deutes
Família d'origen
Raça o grup ètnic
Tenir molts fills
Tenir mala sort

886
885
887
887
890

7,17
4,13
4,66
6,29
4,75

2,654
2,957
3,073
2,891
3,530
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Gràfic 75. Dificultats per pujar econòmica i socialment (mitjanes)
7,89

Problemes d'aclcohol o drogues
Falta de salut

7,5

Atur, falta de treball o treball menor

7,23

Deutes
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Barri
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Família d'origen

4,13
0
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Com es veu a la Taula 93 i al Gràfic 75, els problemes d’alcohol
o de drogadicció, amb una puntuació mitjana de 7,89, es
presenta com el principal factor que impossibilita pujar
econòmica i socialment la família o les persones. Li segueixen
en importància la falta de salut, amb una puntuació de 7,5;
l’atur o la precarietat del treball, 7,23; l’endeutament, amb un
7,17; la manca de formació, 6,35 i el tenir molt fills, amb un
6,29.
L’edat de les persones se situa en la meitat de l’escala amb una
puntuació mitjana de 5,34.
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Els factors que menys condicionarien, segons els enquestats, el
poder sortir endavant la família o les persones serien la família
d’origen, amb una mitjana de 4,13; la zona o barri on habiten,
amb un 4,3 de mitjana; la raça o grup ètnic, amb un 4,66 i el
3.10 CULTURA, POLÍTICA
tenir mala sort amb un 4,75.
I PARTICIPACIÓ

Com es veu per aquestes dades, la percepció majoritària de la
gent és que la manca de salut, en sentit general, és la condició
que més afecta el poder pujar en l’escala social. Seguidament
es troben els problemes relacionats amb la feina, la formació i
els deutes. L’origen social i familiar apareixen com a factors no
tan determinants a l’hora de pujar econòmica i socialment.
A la Taula 94 es distribueixen les respostes tenint en compte el
nivell d’estudis de la persona de referència de la llar.

Com es veu per aquestes dades, la percepció
majoritària de la gent
és que la manca de
salut, en sentit general,
és la condició que més
afecta el poder pujar en
l’escala social

Es veu que les persones amb menors nivells d’estudis són
els que més elevat puntuen pràcticament en tots els ítems.
Especialment opinen que la falta de salut i els problemes
d’alcohol i drogues són motius per no poder pujar. També l’atur
o el treball precari, l’edat i els deutes condicionarien aquesta
pujada, segons aquestes persones sense estudis.
Els que tenen estudis superiors només puntuen els que més en
les carències en el terreny educatiu, encara que també donen
molta importància als problemes d’alcohol i de drogaddicció.
Taula 94. Puntuacions mitjanes sobre dificultats per pujat econòmica
i socialment, segons nivell d’estudis

No sap
llegir ni
escriure
9,5

Estudis
primaris

Estudis de
grau mitjà

Estudis
secundaris

Estudis
superiors

6,8

7,5

7,5

7,8

6,3

4,9

6,0

6,3

7,5

8,3

5,6

5,3

5,6

4,9

Problemes d'alcohol i drogues

9,0

7,7

7,7

8,1

8,3

Barri
Atur, treball precari
Deutes
Família d'origen
Raça o grup ètnic
Tenir molts fills
Tenir mala sort

2,5
8,5
8,5
1,7
1,7
7,0
7,0

4,4
6,9
6,6
3,4
4,7
6,2
4,0

3,6
7,5
7,5
4,2
4,7
6,7
4,8

4,7
7,2
7,1
4,6
4,6
6,4
5,1

4,8
7,4
7,1
3,8
4,3
5,9
5,0

Falta de salut
Carències en el terreny
educatiu
Edat
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Taula 95. Puntuacions mitjanes sobre dificultats per pujat econòmica
i socialment, segons categoria ocupacional
Empleats de
serveis

Treballadors
qualificats

Treballadors
no qualificats

7,0

6,2

5,1

5,9

5,0

4,9

5,1

4,9

5,5

8,1

7,7

7,9

8,1

7,8

4,7
7,1
7,2
3,6
4,6
6,6
5,3

4,3
7,4
7,1
3,6
3,9
6,1
4,9

4,0
7,5
7,0
4,0
5,2
6,3
4,2

4,7
7,4
6,9
3,7
4,8
6,9
5,1

3,5
7,5
6,8
3,6
3,9
6,4
5,2

Directius

Tècnics

8,1

7,3

6,8

Falta de salut
Carències en el terreny
educatiu
Edat
Problemes d'alcohol i
drogues
Barri
Atur, treball precari
Deutes
Família d'origen
Raça o grup ètnic
Tenir molts fills
Tenir mala sort
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7,6

A la Taula 95 s’observen les puntuacions obtingudes segons
la categoria ocupacional de la persona de referència de la llar.
No s’observen moltes diferències en les valoracions que fan
els individus segons la seva posició ocupacional. La manca
de salut com a font de problema per pujar és més remarcada
per directius, tècnics i empleats de serveis, mentre que els
problemes que planteja l’alcohol i les drogues, així com les
condicions de treballa estan lleugerament més presents entre
els treballadors qualificats i els no qualificats.
Taula 96. Puntuacions mitjanes sobre dificultats per pujat econòmica
i socialment, segons trams d’edat
De 16 a
29 anys
Falta de salut
6,8
Carències en el terreny
6,1
educatiu
Edat
5,2
Problemes d'alcohol i
7,7
drogues
Barri
4,8

De 30 a
44 anys
7,5

De 45 a
64 anys
7,7

65 i més
anys
7,8

6,6

6,4

5,9

4,5

5,6

6,1

7,8

8,2

7,8

4,1

4,1

4,7

Atur, treball precari

7,3

7,3

7,6

6,7

Deutes

6,9

7,0

7,3

7,1

Família d'origen

4,0

3,8

3,8

4,5

Raça o grup ètnic

4,4

4,4

4,6

5,0

Tenir molts fills

6,3

6,6

6,4

6,0

Tenir mala sort

4,5

4,4

5,2

4,8
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Tampoc es veuen gaire diferències entre l’edat de la persona
de referència de la llar i les opinions sobre els factors que
més determinen el no poder ascendir en l’estatus social de la
família. Els més joves, però, consideren fonamentalment el
3.10 CULTURA, POLÍTICA
alcoholisme i la drogaddicció seguit de l’atur i la precarietat
I PARTICIPACIÓ
com els frens per a l’ascens social. La resta de grups d’edats
tenen opinions pràcticament idèntics, assenyalant la manca de
En general observem salut, les drogaddicions i els deutes també com a factors a tenir
opinions molt homo- molt en compte.
gènies pel que fa als
factors que més poden En general observem opinions molt homogènies pel que fa
determinar que una als factors que més poden determinar que una persona o una
persona o una famí- família pugui pujar social i econòmicament en la societat. Tots
lia pugui pujar social i els grups socioeconòmics destaquen els problemes de salut,
econòmicament en la entesos aquí també els derivats de les drogodependències,
societat
com els més importants. També obtenen alta puntuació els
relacionats amb la manca de treball i la precarietat del mateix.
Els factors lligats a la procedència de les persones, tant des del
punt de vista de la procedència social com racial o ètnica, així
com l’entorn on viuen, no són considerats com els principals
factors que determinarien l’estancament dels individus i famílies
en l’ascens social.
El nivell de participació social que presenten les persones que
han contestat l’enquesta, és un indicador indirecte de la potència
de la societat civil de la ciutat. Per obtenir informació sobre
aquest tema, hem preguntat als ciutadans si participen en una
sèrie d’associacions agrupades temàticament, i també sobre el
seu grau d’implicació, mesurat aquest com 1. “Només aportació
econòmica”. 2. “Participo en alguna activitat”, i 3. “Tinc una
elevada implicació”.
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Taula 97. Percentatge de persones que participen en algun tipus
d’associació i grau d’implicació
No
participa
%

%

Aportació
econòmica
%

En alguna
activitat
%

Elevada
implicació
%

87,5

12,5

3,7

4,2

4,6

81,2

18,8

5,6

6,9

6,3

88,5

11,5

3,6

5,8

2

96,2

3,8

1,1

2,1

0,6

93,5

6,5

3,1

2,5

0,9

93,1

6,9

3,4

2,4

1

95,4

4,6

2,8

1,6

0,2

89,6

10,4

4,7

4,3

1,4

82

18

8,2

4,1

5,7

98,1

1,9

0,6

0,8

0,6

Casal d'avis

94

6

2,2

3,6

0,1

Associacions
informals

94,5

5,5

1,3

2,1

2

Associació
cultural
Associació
esportiva
Associació
religiosa
Agrupació
política
Sindicat
Associació
professional
Ecologista
De cooperació o
voluntariat
Associació
de defensa
d'interessos
Associació
juvenil

Si participa

Com es veu a la Taula 97, el percentatge de participació en
associacions dels entrevistats no s’allunya molt del patró de la
participació en associacions que es dóna a Espanya. Veiem les
dades comparatives:
Taula 98. Percentatge de persones que participen en algun tipus
d’associació a Espanya i Tarragona
Espanya
Percentatge de
participació
%
Associació cultural
11,5
Associació esportiva
10,3
Associació religiosa
9,5
Agrupació política
4
Sindicat
9,1
Associació professional
8,5
Ecologista
2,3
De cooperació o
voluntariat
Associació de defensa
10,8
d'interessos
Associació juvenil
5,9
Casal d'avis
5

Tarragona
Percentatge de
participació
%
12,5
18,8
11,5
3,8
6,5
6,9
4,6
10,4
18
1,9
6
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Tal i com es comenta a l’Informe FOESSA del 2008, cal tenir en
compte que “l’estructuració del sector associatiu espanyol es
produeix en un context social desfavorable, en un moment en
el que el procés d’individualització dificulta molt la implicació
3.10 CULTURA, POLÍTICA
plena de la persona en l’esfera pública (àmbit que es contrau
I PARTICIPACIÓ
i desestructura). Així doncs, al llarg de les dues darreres
dècades assistim al desenvolupament i institucionalització del
voluntariat, augmenta el nombre d’associacions, però alhora
la ciutadania segueix mantenint distància respecte de l’esfera
pública”39.
A la Taula 98 s’observa la comparació entre la participació
associativa de la ciutadania de Tarragona i la d’Espanya. Cal
destacar que els nivells d’associacionisme són lleugerament més
elevats a Tarragona que no pas a Espanya pel que fa als àmbits
de la cultura, esportiu, religiós, la defensa d’interessos i de la
gent gran. Contràriament presenten xifres també lleugerament
més baixes en l’associacionisme als partits polítics, als sindicats,
a les associacions professionals i també juvenils.
Com ja hem assenyalat anteriorment, les dinàmiques
socioeconòmiques afavoridores de la fragmentació de la
societat en unitats individuals en un procés que alguns han
denominat “hiperindividualisme”, comporta una tendència cap
a la desestructuració de la comunitat i de la societat, fent que
els actors socials, en el cas que estiguin fàcilment identificats,
tinguin capacitat per a participar en l’augment de la qualitat
democràtica de les decisions públiques, així com en el disseny i
l’orientació de la reforma social, amb l’objectiu d’anar superant
els espais d’exclusió.
Taula 99. Percentatge de persones que participen en algun tipus
d’associació segons categoria ocupacional
Ocupació de la persona de referència
Directius

Tècnics

Empleats
serveis

Treb.

Treb. no
qualificats

Associació cultural
Associació
esportiva
Associació religiosa

37,5%

22,8%

24,7%

2,1%

21,4%

68,8%

31,5%

48,1%

63,8%

14,3%

6,3%

17,3%

31,2%

14,9%

2,4%

Agrupació política

12,5%

5,5%

1,3%

2,1%

7,1%

Sindicat
0,0%
22,0%
10,4%
8,5%
7,1%
Associació
12,5% 26,8%
10,4%
4,3%
0,0%
professional
Ecologista
0,0%
12,6%
5,2%
4,3%
2,4%
39
FOESSA (2008): VI Informe sobre exclusión y desarrollo sociales España 2008.Conclusiones.
Fundación Foessa, Madrid.
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De cooperació o
voluntariat
Associació
de defensa
d'interessos
Associació juvenil
Casal d'avis
Associacions
informals

18,8%

33,9%

13,0%

10,6%

7,1%

50,0%

25,2%

42,9%

38,3%

57,1%

6,3%
6,3%
0,0%

4,7%
1,6%
12,6%

3,9%
1,3%
10,4%

4,3%
,0%
10,6%

2,4%
4,8%
4,8%

Els percentatges no sumen 100 ja que es tracta de múltiples respostes

Els directius participen més en associacions de caràcter esportiu
(68,8%) i en associacions de defensa dels seus interessos
50%). Els tècnics reparteixen més la seva participació,
concretament en organitzacions de cooperació i/o voluntariat
(34%), en associacions esportives (31,5%), en associacions
professionals (27%), en la defensa d’interessos (25%) i en
associacions culturals (23%). Els empleats de serveis participen
en associacions esportives (48%), en associacions de defensa
d’interessos (43%) i en associacions religioses (31,2%). Els
treballadors qualificats i els no qualificats concentren més la
seva participació associativa: el 64% dels primers, participen
en associacions esportives seguides de associacions de defensa
d’interessos (38,3%). Els no qualificats es concentren en
associacions de defensa d’interessos (57,1%) i en associacions
de tipus cultural (21,4%).
Taula 100. Percentatge de persones que participen en algun tipus
d’associació segons nivell d’estudis
Nivell d'estudis de la persona de referència
Estudis
primaris

Estudis de
grau mitjà

Estudis
secundaris

Estudis
superiors

Associació cultural

20,8%

17,6%

24,5%

28,6%

Associació esportiva

12,5%

47,9%

35,3%

36,5%

Associació religiosa

18,8%

32,8%

8,8%

19,8%

Agrupació política

13,5%

2,5%

4,9%

7,9%

5,2%
5,2%
3,1%
6,3%

9,2%
4,2%
2,5%
11,8%

15,7%
4,9%
3,9%
20,6%

16,7%
34,9%
16,7%
34,1%

38,5%

51,3%

26,5%

19,8%

0,0%
31,3%
3,1%

4,2%
7,6%
6,7%

3,9%
5,9%
11,8%

4,8%
1,6%
15,1%

Sindicat
Associació
professional
Ecologista
De cooperació o
voluntariat
Associació de defensa
d'interessos
Associació juvenil
Casal d'avis
Associacions
informals

Els percentatges no sumen 100 ja que es tracta de múltiples respostes
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El nivell d’estudis també dibuixa una radiografia de la participació
determinada. Els que tenen fins a estudis primaris, opten per
associacions de defensa ‘interessos (38,5%) i casal d’avis
(31,3%). Tenint en compte aquí el major nombre de persones
3.10 CULTURA, POLÍTICA
grans amb nivells d’estudis baixos. Els que tenen estudis de
I PARTICIPACIÓ
grau mitjà participen en associacions de defensa d’interessos
(51,3%), en les esportives (48%) i en associacions religioses
(33%). Els que tenen estudis superiors ho fan en associacions
esportives (35,3%), en les de defensa d’interessos (26,5%),
en les culturals (24,5%) i en les de cooperació i/o voluntariat
(21%). Per últim, els que tenen estudis universitaris participen
en les associacions esportives (36%), en les de voluntariat
(34%) i en les culturals (28,6%).
Taula 101. Percentatge de persones que participen en algun tipus
d’associació segons grups d’edats
Edat de la persona de referència
Associació cultural

De 16 a
29 anys
9,7%

De 30 a
44 anys
18,2%

De 45 a
64 anys
26,3%

Associació esportiva

54,2%

35,6%

37,5%

Associació religiosa

4,2%

18,9%

20,6%

Agrupació política

5,6%

3,0%

8,1%

16,7%
23,6%
16,7%
29,2%
9,7%
5,6%
1,4%
23,6%

10,6%
16,7%
8,3%
16,7%
46,2%
6,8%
1,5%
6,8%

15,0%
8,1%
3,8%
24,4%
42,5%
1,3%
3,8%
8,8%

Sindicat
Associació professional
Ecologista
De cooperació o voluntariat
Associació de defensa d'interessos
Associació juvenil
Casal d'avis
Associacions informals

Els percentatges no sumen 100 ja que es tracta de múltiples respostes

Els més joves participen bàsicament en associacions esportives
(54,2% i en les de tipus voluntariat (29,2%). Els que tenen entre
30 i 44 anys es decanten més per les de defensa d’interessos
(46,2%) seguides de les esportives (35,6%). Els més grans
opten per la defensa d’interessos (42,5%), les esportives
(37,5%), les de cooperació i voluntariat (24,4%).
L’associacionisme en entitats religioses està més present en els
grups de més edat, així com l’associacionisme cultural.
Veiem ara un altre indicador que podem denominar d’intensitat
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de l’associacionisme en la ciutat. En alguns casos, els individus
compaginen la pertinència a més d’una associació i d’àmbits
diferents. Hem sumat les respostes positives de cada uns
dels ítems considerats i les hem agrupades en les següents
categories: 1. “Pertany a una associació”. 2. “Pertany a 2 o
3 associacions”, i 3. “Pertany a més de tres associacions”. El
resultat general és el següent:
Taula 102. Intensitat de la participació
en associacions
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% de
respostes
50,8

Pertany a una associació
Pertany a 2 o 3 associacions

37,8

Pertany a més de 3
associacions
Total

11,4
100,0

Pràcticament el 51% dels entrevistats que participen en algun
tipus d’associació, ho fa en una sola. El 37,8% pertany a dos
o tres associacions i el 11,4% participa com a mínim en 3
associacions.
Taula 103. Intensitat de la participació en associacions segons el
nivell d’estudis
Intensitat de l'associacionisme

Estudis primaris
Estudis de grau
mitjà
Estudis
secundaris
Estudis superiors
Total

Pertany a una
associació

Pertany a 2 o
3 associacions

63,4%

25,8%

50,0%

Pertany a
més de 3
associacions

10,8%

Total
100,0%

43,1%

6,9%

100,0%

57,4%

39,4%

3,2%

100,0%

36,4%
51,1%

38,2%
37,0%

25,5%
11,9%

100,0%
100,0%

Els que participen en major nombre d’associacions son els que
tenen estudis superiors, concretament un de cada quatre que
participa ho fa en almenys 3 associacions, molt per sobre del
valor per al conjunt de la població. Dels que participen, els que
tenen menor nivell d’estudis es concentren bàsicament en una
única associació (63,4%). S’observa una relació estadísticament
significativa40 entre estudis i intensitat en l’associacionisme,
de tal manera que a major nivell d’estudis, a més nombre
d’associacions es pertany.
40

Chi quadrat = 38,3, significativitat = 0,000, i valor del coeficient de contingencia = 0,291.
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A major categoria professional, a major nombre d’ associacions es
pertany

També trobem relació estadística41 entre el nombre d’associacions
a les que es pertany i la categoria ocupacional.
Taula 104. Intensitat de la participació en associacions segons la
categoria ocupacional
Intensitat de l'associacionisme
Pertany a una
associació

Pertany a 2 o
3 associacions

Pertany a
més de 3
associacions

Total

Directius

33,3%

53,3%

13,3%

100,0%

Tècnics

40,4%

38,6%

21,1%

100,0%

Empleats serveis

40,3%

58,3%

1,4%

100,0%

Treballadors
qualificats

64,3%

28,6%

7,1%

100,0%

Treballadors no
qualificats

77,5%

20,0%

2,5%

100,0%

Total

48,8%

40,3%

11,0%

100,0%

Els que pertanyen a més associacions són els tècnics: el 21,1%
dels que estan associats, pertanyen a més de 3 associacions.
També destaca el nombre de directius i d’empleats de serveis que
participen en 2 o 3 associacions: 53,3% i 58,3%, respectivament.
D’entre els que estan associats, els treballadors qualificats i els
no qualificats tendeixen a participar només en una associació:
64,3% i 77,5%, respectivament. Per tant, s’observa aquí que a
major categoria professional, a major nombre d’ associacions
es pertany.
Hem mesurat finalment l’autoubicació dels entrevistats en
l’eix tradicional d’esquerra/dreta i en l’escala d’identificació
nacional. La primera escala ha estat dissenyada amb els valors
extrems 1. “Extrema esquerra”, i 10. “Extrema dreta”. L’escala
d’identificació nacional ha estat construïda amb els valors 1.
“Només espanyol”. 2. “Més espanyol que català”. 3. “Igual
d’espanyol que de català”. 4. “Més català que espanyol”. 5.
“Només català”, i 6. “Altres identificacions”.
Pel que fa a l’autoposicionament en l’escala d’identificació política,
el 37,4% de les persones que contesten el qüestionari es situen
en les posicions d’esquerra i de centre-esquerra; un 28,3% opta
pel centre polític i un 10,1% per posicions identificades amb la
dreta. Cal constatar que en aquesta pregunta prop d’un 24%
d’entrevistats opten per no contestar-la.
41

Chi quadrat = 44,2, significativitat = 0,000, i valor del coeficient de contingencia = 0,368.
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Respecte a la identificació nacional, un 6% dels entrevistats no
han volgut o sabut contestar. Dels que han contestat, veiem
com el 11% es considera només espanyol i el 10,2%, només
català. Els que es consideren igualment espanyols i catalans
representen el 37,4%.
Els que es consideren només espanyols sumats als que es
consideren més espanyols que catalans, representen el 19,4%.
Els que opten per identificar-se com a només catalans sumats als
que opten per més catalans que espanyol, suposen un 31,3%.
Un 11% dels entrevistats opta per altres identificacions.
Taula 105. Identificació nacional dels entrevistats
n

%

Només espanyol

96

10,3

Percentatges
sense els
ns/nc
11,0

Més espanyol que català

82

8,8

9,4

Igual d'espanyol que català

327

35,1

37,4

Més català que espanyol

185

19,9

21,1

Només català

89

9,6

10,2

Altres identificacions

96

10,3

11,0

Total

875

94,0

100,0

Ns/nc

56

6%

931

100,0

Total

Veiem ara quin tipus d’identificació té la persona de referència de
la llar. El nivell d’estudis de les persones de referència es relaciona
significativament42 amb la identificació nacional. S’observa una
major concentració de entrevistats en les posicions d’identificació
espanyola entre els que tenen estudis primaris o de grau mig.
Els que tenen estudis superiors es concentren majorment en
les opcions d’identificació més catalana. Concretament, el
25,5% dels que tenen estudis primaris i 29,6% dels que tenen
estudis de grau mig opten per la combinació només espanyol/
més espanyol que català. En el costat oposat, el 42,1% dels
que tenen estudis secundaris i el 39% dels que tenen estudis
superiors, s’autodefineixen com només catalans/més catalans
que espanyols.
També la categoria ocupacional de la persona de referència
42

Chi quadrat = 81,6, significativitat = 0,000, i valor del coeficient de contingencia = 0,309.
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es relaciona amb l’opció d’identificació nacional43. El 42% dels
directius i el 38,5% dels tècnics, opten per només català/més
català que espanyo. Són els dos grups que plantegen posicions
més definides. Un 45,2% i un 35,5%, respectivament, opten
3.10 CULTURA, POLÍTICA
per igual d’espanyol que de català. Entre les altres categories
I PARTICIPACIÓ
ocupacionals i ha més varietat, encara que s’observa entre
els treballadors no qualificats, un 23,9% d’entrevistats opten
per només espanyol/més espanyol que català, i un 11,4% per
només català/més català que espanyol.
D’entre els treballadors qualificats, un 26,4% opta per les posicions
més espanyoles i un 21,8% per les més catalanes. També els
empleats de serveis es troben similarment repartits entre les
dues posicions: un 27,1% i un 26,4%, respectivament.
L’edat de la persona de referència de la llar no condiciona
l’autoposicionament identitari44.
Les zones o barris de Tarragona venen definits per l’autoidentificació
en l’opció nacional de les persones entrevistades, com es pot
observar a les Taules 105 i 106 i al Gràfic 76.

43
44

Chi quadrat = 54,5, significativitat = 0,000, i valor del coeficient de contingencia = 0,300.
Chi quadrat = 24,3, significativitat = 0,060.
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12,5%
9,3%
2,7%
21,9%
29,4%
27,5%
5,6%
3,8%
10,3%
2,8%
3,4%
15,6%

Eixample nord

Eixample sud

Barris marítims

Torreforta

Camp-clar

Bonavista

La Canonja

St Salvador

St Pere i St Pau

Llevant

Riu clar/Parc/Icomar/Floresta

Miracle-Arrabassada
11,0%

6,1%

Eixample centre

Total

3,4%

Part alta

només
espanyol

9,4%

-

4,0%

8,3%

6,0%

19,2%

-

17,5%

2,0%

11,0%

21,6%

8,6%

14,3%

10,2%

-

més espanyol
que català

37,4%

34,4%

76,6%

22,2%

37,6%

40,4%

50,0%

22,5%

51,0%

47,9%

24,3%

30,2%

48,2%

33,3%

31,0%

igual d'espanyol
que català

21,1%

15,6%

12,0%

22,2%

18,8%

25,0%

27,8%

2,5%

2,0%

11,0%

18,9%

25,3%

17,9%

35,4%

31,0%

més català que
espanyol

Identificació nacional

10,2%

15,6%

-

19,4%

16,2%

1,9%

5,6%

2,5%

2,0%

1,4%

21,6%

14,2%

5,4%

9,5%

20,7%

només
català
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10,8%
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1,8%
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13,8%

altres
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100,0%
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100,0%

100,0%
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100,0%
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100,0%
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Taula 107. Eixos d’autoposicionament nacional segons barri de
residència
només
només
igual
espanyol
català
d'espanyol
altres
o més
o més
que català
espanyol
català
Part alta
3,40%
31,00%
51,70%
13,80%
Eixample centre

16,30%

33,30%

44,90%

5,40%

Eixample nord

26,80%

48,20%

23,30%

1,80%

Eixample sud

17,90%

30,20%

39,50%

12,30%

Barris marítims

24,30%

24,30%

40,50%

10,80%

Torreforta

32,90%

47,90%

12,40%

6,80%

Camp-clar

31,40%

51,00%

4,00%

13,70%

Bonavista

45,00%

22,50%

5,00%

27,50%

La Canonja

5,60%

50,00%

33,40%

11,10%

St Salvador

23,00%

40,40%

26,90%

9,60%

St Pere i St Pau

16,30%

37,60%

35,00%

11,10%

Llevant

11,10%

22,20%

41,60%

25,00%

7,40%

76,60%

12,00%

4,00%

Miracle-Arrabassada

15,60%

34,40%

31,20%

18,80%

total

20,40%

37,40%

31,30%

11,00%

Riu clar/Parc/Icomar/Floresta

Els barris o zones on més destaca la identificació amb les
categories només català i/o més català que espanyol són la Part
alta (52%), l’Eixample centre (45%), Llevant (42%), els Barris
marítims (40,5%) i l’Eixample sud (39,5%).
On més identificació amb les categories només espanyol i/o més
espanyol que català és Bonavista (45%). Aquestes categories
suposen la segona identificació més nombrosa en Torreforta
(33%), Camp-clar (31,4%) i l’Eixample nord (27%).
Els barris amb més percentatge d’entrevistats que s’identifiquen
igual amb ser català i espanyol alhora són Rius clar/Parc/
Icomar/Floresta (77%), Camp-clar (51%), La Canonja (50%),
l’Eixample nord (48,2%), Torreforta (48%), Sant Salvador
(40,4%), Sant Pere i Sant Pau (38%) i Miracle-Arrabassada
(34,4%).
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Capítol

La pobresa a la ciutat de Tarragona

4.1 Introducció
Direccions d’anàlisis:
1. Conèixer quina és
la incidencia de la pobresa en la població
2. Mesurar la intensitat
d’aquesta situació
3. Caracterització de
la pobresa per mitjà de
l’estudi de la distribució
en la població i les llars

En aquest capítol ens endinsarem en l’estudi de la pobresa
monetària a la ciutat de Tarragona, tot i que al final del capítol
també incloem un apartat on analitzem la vulnerabilitat de
les condicions de vida de la població mesurant l’afectació de
variables no monetàries.
A grans trets, hem orientat la nostra anàlisi en tres direccions:
•

La primera es basa a conèixer quina és la incidència de
la pobresa entre la població. És a dir, volem determinar a
quantes persones i llars afecta la pobresa i quin és el pes
respecte el total de la població (que denominem taxa o
risc de pobresa).
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•

La segona direcció pretén mesurar la intensitat de la
pobresa. L’objectiu és tenir una idea del grau de pobresa
que pateix la població o les llars pobres, és a dir, en certa
manera, saber fins a quin punt són pobres les persones i
les llars pobres.
Per últim, també hem trobat necessari efectuar una
caracterització de la pobresa mitjançant l’estudi de la
distribució de la població i de les llars en situació de
pobresa per cada variable analitzada (sexe, edat, estat
civil, nivell d’instrucció, barri de residència, tipologia
de la llar, etc.). Amb això, els lectors podran conèixer
quines són les característiques principals del col·lectiu de
població pobra.

El capítol s’estructura en nou apartats. En el primer apartat fem
una revisió sintètica del concepte de pobresa i de les implicacions
metodològiques que aquest comporta, i apuntem finalment que
en aquesta investigació hem optat per l’anàlisi de la denominada
pobresa relativa. En el segon apartat descrivim els procediments
metodològics que hem seguit per als càlculs de la incidència, la
intensitat i la caracterització de la pobresa. En el tercer oferim
una primera panoràmica general de la realitat de la pobresa a
Tarragona. Els apartats quart, cinquè i sisè ens serveixen per
endinsar-nos en tres dimensions clau per entendre la pobresa
a casa nostra, com són: la tipologia de llar i família, la dimensió
demogràfica i la dimensió sòcio-econòmica, respectivament. El
setè apartat analitza les respostes que els representants de les
llars pobres donaven a un conjunt de qüestions valoratives que
se’ls va plantejar en relació a les condicions de vida de la llar.
Aquests set primers apartats fan referència, com diem, al
concepte de pobresa monetària. Amb tot, en començar la
investigació crèiem que el fet de poder disposar d’una eina
d’obtenció d’informació del calibre de l’ECVT ens donava
una oportunitat que no havíem de perdre per abordar altres
aproximacions a la pobresa, en un sentit no estrictament
monetari. Per això, el vuitè apartat incorpora una anàlisi de
la pobresa (o privació, com ho anomenarem sovint d’ara en
endavant) a nivell multidimensional, en tres àmbits: en el
consum, en l’habitatge i en altres aspectes secundaris relacionats
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també amb el consum.

Per últim, al capítol de conclusions d’aquest informe es presenta
4.1 Introducció
una síntesi dels perfils que, pel que haurem anat descobrint
en els apartats anteriors, presenten una major vulnerabilitat
davant el fenomen de la pobresa a Tarragona.

4.1.1 Sobre el concepte de pobresa
La primera pregunta a la qual hem de respondre quan abordem
l’estudi de la pobresa és, precisament, què entenem per
pobresa? Doncs bé, la resposta no és fàcil de donar. I, si el que
volem és arribar a una veritat absoluta, ja no val la pena que
continuem.

La dificultat per afrontar
la conceptualització de
La dificultat per afrontar la conceptualització de la pobresa rau
la pobresa rau en que
en que es tracta d’un fenomen social que pot ser analitzat i
es tracta d’un fenomen
concebut (i així ha estat) des de diverses perspectives teòriques social que pot ser anai aproximacions metodològiques.
litzat i concebut (i així
ha estat) des de diverLa investigació científica sobre pobresa arrenca des d’una ses perspectives teòriperspectiva absoluta (Both, 1892; Rowntree, 1901) en la qual ques i aproximacions
metodològiques.
els pobres són definits com aquells individus que no disposen
dels mínims recursos necessaris per al seu manteniment
material. Aquesta perspectiva desvincula el concepte monetari En les dècades de 1970
de pobresa del concepte de desigualtat, i considera que un i 1980 es va imposant
creixement econòmic generalitzat en una societat comporta una a poc a poc, especialreducció automàtica de la pobresa, independentment de que es ment a Europa, la idea
de pobresa relativa, semantinguin els nivells de desigualtat social. Aquesta perspectiva
gons la qual els indiviva ser dominant fins a la dècada de 1970, moment en el qual
dus pobres són “aquees comencen a formular crítiques perquè obvia la determinació lles persones, famílies
històrica i cultural de les necessitats (De la Cal, 2005; González o grups, els recursos
i Requena, 2005; Feres i Mancero, 2001), i perquè no contempla dels quals (materials,
l’evident dissociació entre creixement econòmic i eradicació de culturals i socials) són
la pobresa (Abel-Smith i Townsend, 1965; Harrington, 1962). tan limitats que els exEn les dècades de 1970 i 1980 es va imposant a poc a poc, clouen del mínim de
especialment a Europa, la idea de pobresa relativa, segons vida acceptable en els
la qual els individus pobres són “aquelles persones, famílies o estats on resideixen”
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grups, els recursos dels quals (materials, culturals i socials) són
tan limitats que els exclouen del mínim de vida acceptable en
els estats on resideixen” (Eurostat, 1990), remarcant, doncs,
la necessitat d’incloure com a referència d’anàlisi el nivell de
vida de la societat de pertinença.
Maestro i Martínez (2003) assenyalen que aquest debat entre
pobresa absoluta i pobresa relativa obeeix a altres aspectes que
transcendeixen el marc conceptual de la pobresa, per a entrar
en el terreny de les consideracions ideològiques i/o polítiques.
Així, aquells defensors del criteri absolut s’han situat en
posicions des de les quals s’exigeix una menor intervenció per
part del sector públic per la seva solució, ja que bastaria amb
un Estat del Benestar residual que es limités a ajudar a aquells
incapaços per si mateixos a arribar al mínim de subsistència
clarament definit (en la versió més restringida aquest límit és la
supervivència vital) mentre que el criteri relatiu, en ampliar el
camp de definició de la pobresa (associant-lo amb la desigualtat
en la distribució de la renda i/o de la riquesa), té implicacions
polítiques evidents i exigeix un nivell d’intervenció molt major.
Sen (2000) proposa superar aquesta aparent disjuntiva entre la
perspectiva absoluta i relativa de pobresa argumentant que la
satisfacció absoluta de certes necessitats (nucli irreductible de
la pobresa) ve determinada per la posició relativa que s’ocupi en
relació amb la societat i, per tant, és l’adquisició de capacitats
la que possibilita l’accés a un conjunt de béns diferenciats en
la societat. Referent a això, el PNUD (1996), d’acord amb les
propostes de Sen, sosté que la “pobresa d’ingrés” és solament
una part dels seus components i, de la mateixa manera que
es postula que el desenvolupament humà abasta aspectes de
la vida molt més amplis que l’ingrés, ha de considerar-se que
la pobresa té diverses dimensions, i pot abordar-se des de
diferents perspectives. Així, a diferència de l’ingrés, el concepte
de capacitat de Sen (1995) és una fi, reflectida no en el bé de
consum sinó en el producte humà, és a dir, en la qualitat de
vida de la gent. La privació es reflecteix en la falta de capacitat
bàsica quan la gent no té capacitat d’arribar a certs nivells
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essencials d’assoliments humans o de funcionaments, que són
constitutius de l’estat d’una persona i l’estimació de la qual ha
de formar part de qualsevol avaluació del benestar d’aquesta
persona (Sen i Kliksberg, 2007). Tot això suposa adoptar una
concepció relativa, dinàmica (com un procés més que com un
resultat) i multidimensional de la pobresa (PNUD, 1998; Maestro
i Martínez, 2003). S’assumeix així que l’estat de la pobresa des
de la perspectiva de Sen s’ha d’abordar des del concepte de
capacitats i oportunitats que caracteritzen al desenvolupament
humà, connectant ambdós àmbits de l’existència de les persones.
Les dificultats empíriques de mesura de les capacitats s’han
resolt a través del mesurament de la privació en oportunitats
en esferes considerades fonamentals (vida llarga i saludable,
educació i nivell de vida), encara que el propi PNUD reconeix
que la pobresa és més àmplia que qualsevol mesura que es
pugui estimar en ella (inclòs l’Índex de Pobresa Humana –IPH). El PNUD en el seu informe de 1996 va proposar l’Índex de
Pobresa de Capacitat (IPC) amb l’objectiu de complementar
els diferents indicadors de pobresa d’ingrés. En 1997 va optar
per l’Índex de Pobresa Humana (IPH), que va presentar com
continuació de l’IPC. D’altra banda, a l’introduir el criteri de
pobresa relativa, el PNUD (1998) va argumentar la inviabilitat
d’un únic índex de pobresa humana de validesa universal, ja que
les privacions en els països subdesenvolupats són poc rellevants
en els països desenvolupats, en els quals la pobresa es manifesta
d’altres formes. Per tal motiu es van elaborar dos indicadors
de pobresa humana, un, el IPH-1, definit específicament per
als països subdesenvolupats, i el IPH-2, referit als països
industrialitzats. Ambdós indicadors medeixen la privació de les
tres dimensions essencials de la vida humana reflectides en
l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH): la supervivència, el
nivell de coneixements i el nivell de vida, vinculat a un nivell
digne d’aprovisionament econòmic general (Maestro i Martínez,
2003).
Sota la idea que les necessitats socials varien segons els nivells
de desenvolupament i els valors de cada societat, s’efectua
una sociologització del concepte de pobresa, traslladant235
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lo d’una esfera de les necessitats feia una esfera social o de
les expectatives o capacitats, en el quin la pobresa deixa de
ser un fenomen objectivable per a ser construït en funció de
la societat i l’època corresponents (Townsend, 1993, 1999;
Mur, 2003; González i Requena, 2005). Aquesta redefinició
del concepte és adequada per a la seva anàlisi en societats
industrialment desenvolupades, amb capacitat productiva per a
abastir als seus ciutadans, i on existeix una clara determinació
social de les necessitats (Atkinson, 1998; Alonso, 1999, 2005).
Amb la sociologització del concepte de pobresa (Harvey i Reed,
1996; Ruspini, 1998; Venanzi, 1998; Mateo, 2001; Tortosa,
1999), encara que la utilització de variables monetàries segueix
sent generalitzada, cal destacar que en els últims anys s’ha
ampliat el ventall d’aproximacions a l’estudi de la pobresa
que introdueixen noves dimensions, destacant-se les dues
següents: a) la perspectiva subjectiva, que orienta el seu estudi
a la forma com és viscuda la pobresa per les persones pobres i
a la percepció social de tal fenomen (Hagenaars, 1984, 1986),
si bé el seu desenvolupament a Espanya ha estat limitat (RuízHuerta i Martínez, 1994; Ruíz-Huerta et alt., 1995; MartínGuzmán i Bellido, 1993), i b) la perspectiva multidimensional
(D’Ambrosio et alt., 2002; Gordon et alt., 2000, Layte et alt.,
2000; Paugam, 2007; Townsend, 1979, 1993, 1999; Sen, 1984,
1987, 1992, 1995, 1999; Narayan, 2000) aborda la pobresa
com una multitud de dèficit en diferents àmbits i no només
com una simple manca en el terreny econòmic. Aquest avanç
s’ha vist acompanyat d’un canvi terminològic, explícit en la
Unió Europea (Comitè de Protecció Social, 2001), on el terme
“pobresa” es limita a la falta de recursos monetaris, mentre
que el concepte de “exclusió social” emfatitza el paper dels
aspectes relacionals en la privació de capacitats i amplia el
centre d’interès al conjunt de condicions socials d’existència, i no
exclusivament a les econòmiques (Sen, 2000; De la Cal, 2005;
Domínguez i Martín, 2006; Rodríguez Cabrero, 2002; Gaviria et
alt., 1995). Martínez (2001) argumenta que l’exclusió social pot
entendre’s com un concepte multidimensional de pobresa que
inclou aspectes de participació social i de realització de drets
com seguretat (física, de sustentació i de protecció, identitat
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i plena ciutadania), doncs no només tracta la falta d’accés
als béns i serveis per a la satisfacció de necessitats bàsiques
(pobresa), sinó també l’exclusió de la seguretat, de la justícia i
de la ciutadania: és a dir, més enllà d’aspectes econòmics, sinó
també socials, polítics i culturals. És, així, un procés dinàmic
associat a l’estructura econòmica i al canvi social, procedeix del
funcionament de les institucions i de les polítiques, que actuen
per a incloure o excloure. Silver (1995) identifica tres paradigmes
principals com tipus ideals en la definició del concepte d’exclusió
social, cadascun dels quins conceptualitza de manera diferent
el problema de l’exclusió i planteja diferents objectius de les
polítiques. Segons el paradigma de la “solidaritat”, l’exclusió
és una ruptura dels vincles socials, una deficient relació amb
la societat. El paradigma de l’“especialització” considera
que l’exclusió procedeix del comportament i de l’intercanvi
individual (dominant en el liberalisme anglosaxó). Finalment,
el paradigma del “monopoli” considera a la societat com una
jerarquia, amb una jerarquia d’inclusions i d’exclusions en el
control dels recursos. Paugam (1996), apunta que en l’anàlisi
de l’exclusió social s’han de tenir en compte les dimensions
macrosocial (tenir en compte les representacions col·lectives
d’aquests fenòmens i l’elaboració social de les categories
pobres i exclosos, és a dir, l’estatus concedit a la pobresa i
a l’exclusió, així com les formes institucionals d’intervencions
socials) i microsocial (amidar el grau de estigmatització dels
pobres, les seves percepcions subjectives, comportaments i
formes d’adaptació a les diferents situacions). Rodgers (1995),
en relació a les causes de l’exclusió, considera que aquesta
es pot considerar des de les característiques dels individus
(l’exclusió social se centraria en les condicions de vida que les
persones i grups exclosos tenen, considerant-se que aquests
estan en una situació de desavantatge semblant als que tenen
baixos ingressos, en un estat de malestar o incapacitat), o des
de les característiques que defineixen les societats. En aquest
sentit, hi ha exclusió social quan la societat permet diferents
formes de discriminació, els mercats estan segmentats i els
béns públics es converteixen en “semipúblics”; és a dir, quan
els models de relacions socials neguen a la gent l’accés als
237

Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarragona
4.1 Introducció

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarragona
4.1 Introducció

béns, serveis, mercats i recursos que s’associen a la ciutadania
(Martínez, 2001).
En resum, la literatura sobre la pobresa incorpora cada
vegada més aproximacions més elaborades a la naturalesa del
problema, així com propostes metodològiques de major capacitat
explicativa i que engloben les diverses dimensions d’aquest,
encara que resten reptes per encarar, com la contrastació
empírica de les definicions teòriques sorgides en els últims anys
o la necessitat de dotació d’elements teòrics consolidats per a
la comprensió dels nous processos d’empobriment sorgits en
les últimes dècades, així com la consolidació d’una pluralitat
epistemològica necessària (Mateo, 2001, 2002).
Com hem comentat, l’anàlisi de la pobresa monetària a Europa
ha tendit en els darrers anys a centrar-se en l’estudi de la
pobresa relativa. Aquest és, precisament, el procediment que
hem seguit també en aquesta investigació, i que queda explicat
al següent punt, del qual en recomanem la lectura per tal
d’entendre algunes de les dades i dels conceptes amb què es
trobarà el lector més endavant.

4.1.2 Quina metodologia hem seguit per analitzar
la pobresa a Tarragona?
En aquest apartat detallem el procés metodològic que hem seguit
per analitzar la pobresa relativa a Tarragona. Concretament,
expliquem els passos que hem seguit per calcular:
a) La incidència de la pobresa, que ens serveix per delimitar
la frontera de la pobresa i establir qui és pobre i qui no
ho és.
b) La intensitat de la pobresa, com a mecanisme per saber
la distància (bretxa) que separa a la població pobra de la
frontera de la pobresa.
c) La distribució de la pobresa, que ens permet saber quines
són les principals característiques de la població pobra.
238

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

4.1.2.1 Com decidim qui és pobre i qui no? El càlcul de la
incidència de la pobresa.
Per al càlcul de la incidència de la pobresa hem escollit la
definició de pobresa relativa que proposa l’oficina d’estadística
europea, EUROSTAT, i que actualment és la més utilitzada en
els estudis sobre pobresa a nivell europeu.
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Aquesta metodologia classifica la població en dues categories
(pobra i no pobra) a partir d’una frontera: el llindar de pobresa.
Aquest llindar es calcula tenint en compte una determinada
variable relativa al conjunt de població analitzada (que
habitualment és la renda de la llar, com en el nostre cas, tot i
que també es poden utilitzar altres variables, com les despeses)
i, per això, el concepte de pobresa que utilitzem en aquesta
investigació és el de pobresa relativa. I aquest llindar que Per al càlcul de la inclassifica la població entre pobra i no pobra es defineix com el cidència de la pobresa
hem escollit la defini60% de la renda mediana de la població.
ció de pobresa relativa
que proposa l’oficina
Potser serà més entenedor, per a aquell lector no avesat a la d’estadística europea,
temàtica des d’un punt de vista metodològic, que detallem els EUROSTAT, i que acpassos realitzats.
tualment és la més utilitzada en els estudis
En primer lloc, hem calculat els ingressos totals percebuts pels sobre pobresa a nivell
europeu
membres de cada llar en els darrers 12 mesos. Aquests ingressos
podien procedir de diverses fonts, com d’una remuneració
per treball, de rendiments econòmics o patrimonials, o de Aquesta metodologia
transferències de protecció social.
classifica la població
Una vegada fet aquest càlcul, cal determinar quina part en dues categories (pod’aquests ingressos correspon a cadascun dels membres de bra i no pobra) a partir
la llar, per tal d’establir un ingrés mitjà relativament coherent d’una frontera: el llindar
de pobresa
i que ens permeti fer comparacions entre llars de diferents
tipologies. Alerta, però, perquè en aquest punt no fem una
simple divisió dels ingressos totals de la llar entre el total de Aquest llindar que clasmembres. Per què? Per dos motius. El primer fa referència a les sifica la població entre
economies d’escala. L’experiència demostra que a mesura que pobra i no pobra es deaugmenta el número de membres de la llar es produeix una fineix com el 60% de
la renda mediana de la
optimització dels recursos existents (com, per exemple, dels
població
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electrodomèstics, la llum, el gas, etc.). Per tant, un augment del
número de membres de la llar no té per què anar acompanyat
d’un augment proporcional dels ingressos, per tal de mantenir
el mateix nivell de benestar. El segon motiu fa referència a les
diferents pautes de consum entre adults i infants, que s’han de
tenir en compte d’alguna manera.
Seguint aquesta doble argumentació, els ingressos totals de
la llar no es divideixen pel total d’individus sinó per un altre
indicador que denominem unitats de consum equivalent. I com
es calculen les unitats de consum d’una llar? Hi ha diversos
mecanismes per a fer-ho. Nosaltres hem seguit una escala
estadística (“Escala de l’OCDE modificada”), també àmpliament
utilitzada, que atorga un pes ponderat a cadascun dels membres
de la llar seguint els següents criteris:
•
•

•

El primer adult de la llar equival a una unitat de consum.
La resta d’adults de la llar (s’entén per adult els majors de
13 anys) es comptabilitzen com a 0,5 unitats de consum
cadascun.
Els menors de 14 anys equivalen a 0,3 unitats de consum.

Per exemplificar-ho, a la següent taula mostrem el nombre
d’unitats de consum que tenen algunes de les tipologies de llar
més habituals.
Taula 1. Unitats de consum per diferents tipologies de llar
Tipologia de llar

Unitats de consum equivalent

Un adult sol
Un adult i un menor de 14 anys
Dos adults
Dos adults i un menor de 14 anys
Tres adults, a partir de 14 anys
Dos adults i dos menors de 14 anys

1
1,3
1,5
1,8
2
2,1

A partir d’aquests valors efectuem la divisió dels ingressos
totals de la llar i obtenim el que denominem ingrés per unitat
de consum. Aquesta xifra és la variable clau per al càlcul del
llindar de pobresa.
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El procediment és molt senzill. Imaginem que ordenem totes
les llars en una fila, de més a menys ingressos per unitat de
consum i seleccionem la llar que es troba just al mig d’aquesta
fila imaginària. Els ingressos per unitat de consum d’aquesta llar
són el que denominem renda mediana equivalent de la població.
I com que el llindar de pobresa és, recordem, el 60% de la
renda mediana, ja només cal calcular el 60% dels ingressos per
unitat de consum que percep aquesta llar1.
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A Tarragona, la renda mediana equivalent era de 12.600 euros
anuals per unitat de consum i, per tant, el llindar de pobresa
ha quedat establert en el 60% d’aquest valor: 7.560 euros per
unitat de consum a l’any.
Amb aquesta dada ja podem calcular el llindar de pobresa per
diverses tipologies de llar:
Taula 2. Llindars de pobresa (expressats en euros anuals
ingressats per la llar) segons diferents tipologies de llars.
Tarragona, 2007-2008
Tipologia de llar

Llindar de pobresa

Un adult sol

7560

Un adult i un menor de 14 anys

9828

Dos adults

11340

Dos adults i un menor de 14 anys

13608

Tres adults

15120

Dos adults i dos menors de 14 anys

15876

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ECVT

Així doncs, totes aquelles llars que hagin percebut uns ingressos
totals en el darrer any inferiors al llindar de pobresa corresponent
queden definides com a llars pobres, i els individus que hi habiten
passen a ser considerats individus pobres2. I, inversament,
aquelles llars amb uns ingressos equivalents superiors al llindar
corresponent són considerades llars no pobres.
1
Cal apuntar que en el nostre cas hem depurat les dades d’ingressos que podrien estar subjectes a
errors en la captació de la informació. Això implica que s’ha retallat el 5% de les llars amb menys ingressos i el 5% de les llars que declaraven més ingressos. Per tant, el càlcul de la pobresa es fa sobre un 90%
del total de llars que han declarat els seus ingressos anuals.
2
En aquest treball utilitzarem indistintament definicions com “pobre”, “en situació de pobresa”
i “en risc de pobresa”.
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4.1.2.2 Com calculem la intensitat de la pobresa?
Un aspecte tant o més interessant que calcular quants individus
són pobres és determinar quina és la intensitat del fenomen. I
això és així perquè la incidència de la pobresa ens permet saber
la xifra de persones que es troben sota un determinat llindar
de pobresa, però no quina és la distància que separa aquestes
persones pobres del llindar de pobresa, és a dir, de la sortida
de la pobresa segons els paràmetres que hem establert. Per
donar resposta a aquesta limitació hi ha una sèrie d’indicadors
que ens permeten mesurar aquesta distància. Nosaltres hem
optat per un d’aquests, la bretxa de pobresa proposada per
Eurostat, que consisteix a calcular la distància entre la mediana
dels ingressos de la població pobra i el llindar de pobresa que
hem calculat anteriorment, i expressada com un percentatge
del mateix llindar, mitjançant la següent fórmula:
Bretxa de
pobresa =

(Llindar de pobresa - Renda mediana per u.c. de
les llars pobres)
Llindar de pobresa

x 100

A Tarragona el llindar de pobresa és, com ja hem dit, de 7.560
euros anuals per unitat de consum de la llar. La mediana
d’ingressos de les llars pobres (els ingressos per unitat de
consum de la llar que es troba just al mig de les llars pobres)
és de 6.400 euros anuals.

La bretxa de pobresa a
Tarragona és un 15,3%
del llindar. Intuïtivament, la idea ve a ser
que per eradicar la
pobresa caldria transferir a cada llar pobra
un 15,3% del valor del
llindar de pobresa: uns
1157 euros a l’any

Per tant, la bretxa de pobresa a Tarragona és un 15,3% del
llindar. Intuïtivament, la idea ve a ser que per eradicar la
pobresa caldria transferir a cada llar pobra un 15,3% del valor
del llindar de pobresa.

4.1.2.3 Com calculem la distribució de la pobresa?
L’anàlisi de la distribució de la pobresa és de gran interès per
conèixer les principals característiques de la població i de les
llars en situació de pobresa. Per fer-ho, es calcularà la distribució
de la població i de les llars pobres per diverses variables (com
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el sexe, l’edat, l’estat civil, el nivell d’instrucció, el barri de
residència, la tipologia de la llar, etc.) i el pes que representa
cada categoria de la distribució respecte al total de pobres.
Cal alertar, per últim, que ni l’anàlisi de la incidència, ni el de
la intensitat ni el de la distribució ens permeten conèixer la
desigualtat entre la població pobra. Per exemplificar aquesta
limitació, imaginem-nos que tenim un conjunt de població, de
la qual hem identificat aquells individus que són pobres, i que
fem una transferència d’ingressos: els més pobres del conjunt
de població pobra donen part dels seus ingressos als menys
pobres entre el conjunt de pobres, sense que aquests darrers
superin el llindar de pobresa. Després d’aquest moviment de
recursos, tot i que és evident que la desigualtat al sí de la
població pobra ha augmentat (els més pobres ho són encara
més, i els menys pobres ho són encara menys), la pobresa
afecta al mateix volum de persones i la distància és la mateixa,
ja que s’ha restat d’un lloc per sumar-ho a un altre. Existeixen
diversos índexs per mesurar aquesta severitat de la pobresa,
però la seva complexitat defuig la voluntat de simplicitat de la
nostra investigació. Per aquest motiu tan sols ens centrarem en
l’anàlisi de la incidència, de la intensitat i de la distribució de la
pobresa.
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4.2. Incidència i intensitat de la pobresa a Tarragona:
una visió panoràmica

4.2.1 La incidència de la pobresa a Tarragona
Un cop hem detallat les eines metodològiques de les quals ens
hem servit en aquest estudi, entrem de ple en l’anàlisi de la
informació. En primer lloc volem donar resposta a una de les
primeres preguntes que ens poden interessar en estudiar la
pobresa: quants pobres hi ha?
Amb les dades recollides en la investigació hem detectat que
el 20,5% de les llars de Tarragona i el 19,8% de la població es
troba en situació de pobresa. Això vol dir que a Tarragona hi ha,
aproximadament (prenent com a referència el padró municipal
de 2007), 26564 individus pobres.

El 20,5% de les llars de
Tarragona i el 19,8%
de la població es troba
en situació de pobresa.
Això vol dir que a Tarragona hi ha, aproximadament 26564 individus pobres.

I, això, és molt o poc? Des del nostre punt de vista, és una dada
preocupant, ja que reflexa que el progrés econòmic i tecnològic
que s’ha generat els darrers anys no ha estat impediment per
a l’emergència de noves formes de pobresa. Aquesta pobresa,
als països occidentals, no s’entén tant com a fam o misèria (la
capacitat productiva d’aquests països permet l’abastiment de
tota la seva població) sinó com un procés de desvinculació de
la dinàmica econòmica i social de la comunitat de pertinença.
Fa referència, doncs, a perdre el tren del progrés.
Ara bé, aquesta situació també la trobem a altres llocs? Per
saber-ho hem comparat els nostres resultats amb el d’altres
estudis sobre pobresa a nivell de Catalunya i de l’Estat espanyol,
a partir de les dades que aporta l’Enquesta de Condicions de
Vida de l’Institut Nacional d’Estadística. Cal dir, però, que
hem de prendre aquests resultats més com una visió global,
o com una tendència de la pobresa, que no amb un esperit
comparatiu en sentit estricte ja que, d’una banda, els anys de
referència no són els mateixos i, d’una altra banda, les opcions
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metodològiques presenten lleugeres variacions.
La taxa de pobresa de la ciutat de Tarragona és molt similar a
la que hi havia a l’Estat espanyol i 0,8 punts superior a la que
hi havia a Catalunya l’any 2005. Entenem que això confirma
un increment del risc de pobresa –especialment a Catalunyadetectat ja per diversos estudis des de la dècada dels 90.
Repetim, però, que cal ser cautelosos ja que les darreres dades
publicades sobre la pobresa a Catalunya i a l’Estat espanyol
fan referència al 2006 i, per tant, són aproximadament un
any i mig anteriors a les obtingudes en aquesta investigació a
Tarragona.

Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarragona
4.2 INCIDÈNCIA I INTENSITAT DE LA POBRESA A
TARRAGONA: UNA VISIÓ
PANORÀMICA

Taula 3. Percentatge d’individus en situació de pobresa a
Tarragona, Catalunya i Espanya
2007-2008

2005

2004

2003

Tarragona

19,8

.

.

.

Catalunya

.

19

17,2

17,7

Estat espanyol

.

19,9

19,8

19,9

Font: ECV i ECVT

Per tenir una aproximació al nombre total de pobres, hem
extrapolat aquests percentatges a les dades oficials sobre
població més properes temporalment al moment de recollida
de la darrera dada existent sobre pobresa en cadascun dels
tres àmbits (el padró de l’1 de gener de 2008, en el cas de
Tarragona, i el padró de l’1 de gener de 2006, en el cas de
Catalunya i Espanya):

Taula 4. Estimació d’individus pobres a Tarragona, Catalunya i
Espanya
Estimació d’individus pobres
Tarragona (2007)

26.564

Catalunya (2005)

1.329.089

Espanya (2005)

8.897.083
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Per solucionar el problema de les diferències en l’any de captació
de les dades, hem volgut calcular quina seria la taxa de pobresa a
Tarragona si utilitzéssim els llindars de pobresa català i espanyol.
Ho hem utilitzant les darreres dades disponibles d’aquests dos
territoris (taxa de pobresa del 19% a Catalunya i del 19,9% a
Espanya) i aplicant-hi l’evolució de l’Índex de Preus al Consum
del període 2005-2007. A partir d’aquests nous llindars, hem
tornat a calcular quanta població tarragonina del 2007 es
trobaria en situació de pobresa. Com es pot veure a la taula,
les diferències són notables. El percentatge de persones pobres
de la ciutat augmentaria clarament si utilitzéssim el llindar de
pobresa català, però es reduiria lleugerament si adoptéssim el
llindar estatal. D’aquesta manera, veiem com la proporció de
llars i individus afectats per la pobresa a Tarragona és major que
a Catalunya, però la situació és més favorable que al conjunt
de l’Estat.

Taula 5. Estimació de percentatges de llars i individus pobres a
Tarragona l’any 2007, si utilitzem els llindars de pobresa català
i espanyol de 2005, als quals s’afegeix l’evolució interanual de
l’IPC
Llindar de
pobresa de
Tarragona

Llindar de
pobresa català

Llindar de
pobresa
espanyol

Llars

20,5

27,3

19,2

Individus

19,8

26,6

19,3

En aquest punt també pot resultar interessant la contextualització
de la incidència de la pobresa entre les diferents Comunitats
Autònomes. La següent figura mostra que els territoris amb
major risc de pobresa es troben al quadrant sud de l’Estat:
Extremadura, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla,
Andalusia, Castella la Mancha, Canàries i Múrcia. En tots aquests
territoris, més d’un de cada quatre individus és pobre, essent
el cas d’Extremadura el més greu, amb una taxa de pobresa
de gairebé el 40%. Per contra, el País Basc i Navarra es situen
al capdavant de l’eradicació de la pobresa, amb unes taxes al
voltant del 10%.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Eurostat

Cal apuntar, però, un aspecte metodològic clau que obliga a
relativitzar aquestes dades. Per tal de fer el càlcul de les taxes
de pobresa relatives a cada Comunitat Autònoma, l’INE utilitza
un únic llindar de pobresa referent a tot l’Estat, en comptes
d’utilitzar un llindar relatiu a cada un dels territoris. Aquest
mecanisme penalitza aquelles Comunitats Autònomes amb una
renda per càpita més baixa en relació a la mitjana estatal, i
sobrevalora la situació de les Comunitats Autònomes amb
major renda per càpita. Com que bona part de les polítiques
de protecció social i de lluita contra la pobresa depenen de les
Comunitats Autònomes, i com que la realitat social de l’Estat
és molt heterogènia entre els diferents territoris, creiem que
l’indicador òptim de la taxa de pobresa s’hauria de calcular
a partir dels llindars de pobresa relatius a cada Comunitat
Autònoma. En aquest sentit, és simptomàtic que a Catalunya
la taxa de pobresa varia entre el 12,1%, si utilitzem el llindar
estatal, i el 19%, si utilitzem el llindar català.
I quina és la situació a Europa? Sintetitzant, observem com
el risc a la pobresa varia de forma notable entre els diferents
països. L’Estat espanyol és el tercer amb major percentatge de
població pobra, al voltant de 4 punts per sobre de la mitjana
comunitària i només superat per Letònia i Grècia. En aquest
grup de països amb una taxa de pobresa superior a la mitjana
de la Unió Europea hi trobem els grans països del sud d’Europa,
alguns països de l’antic Bloc de l’Est, el Regne Unit i Irlanda. La
resta de països, localitzats majoritàriament a l’Europa del Nord
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i Continental, presenten unes taxes de pobresa molt inferiors i
que, en alguns casos com Islàndia, Països Baixos i la República
Txeca, es situen a la meitat de l’espanyola.
2. Taxes de pobresa per països de la Unió Europea

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Eurostat

4.2.2 La intensitat de la pobresa a Tarragona
Ja sabem que poc més d’una de cada cinc persones i llars de
Tarragona està afectada per la pobresa. Però un aspecte tant o
més interessant que determinar la incidència de la pobresa és
mesurar-ne la seva intensitat. I això és així perquè la incidència
de la pobresa només ens permet mesurar la xifra de persones
que es troben sota un determinat llindar de pobresa, però no
la distància que separa aquestes persones pobres del llindar
de pobresa. Per donar solució a aquesta incongruència hi ha
una sèrie d’indicadors que mesuren la desigualtat dins de la
població pobra. Nosaltres hem optat per un indicador, la bretxa
de pobresa proposada per Eurostat, que consisteix en calcular
la diferència entre la mediana dels ingressos de la població
pobra i el llindar de pobresa, expressada com un percentatge
del llindar.
A Tarragona el llindar de pobresa és de 7.560 euros anuals per
unitat de consum equivalent, i la mediana d’ingressos de les
llars pobres és de 6.440 euros per u.c.e.
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llindar. Intuïtivament, la idea vindria a ser que per eradicar la
4.2 INCIDÈNCIA I INTENpobresa caldria donar a cada llar un 15,3% del valor del llindar SITAT DE LA POBRESA A
de pobresa. Cal tenir en compte que a Catalunya l’any 2006 TARRAGONA: UNA VISIÓ
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aquesta bretxa era del 23,1%.

4.2.3 Altres mesures sobre desigualtats en la
distribució de la renda
Com veiem, el càlcul de la pobresa relativa es basa en una
mesura de la desigualtat de rendes de la població, consistent
en marcar un llindar de pobresa (el 60% de la renda mediana
de la població) i classificar la llar segons si supera o no aquest
llindar.
Existeixen, però, altres mètodes de càlcul de les desigualtats de
rendes de la població, i hem volgut aprofitar aquest estudi per
fer-ne els càlculs per a la població de Tarragona. A continuació
mostrem els resultats obtinguts en dos dels índexs més habituals
en aquest àmbit d’investigació: l’índex S80/20 i l’índex de Gini.
L’índex S80/20 relaciona la proporció de renda que acumulen
el 20% de la població (de llars, en el nostre cas) amb més
ingressos respecte al 20% de la població amb menys ingressos.
En el cas de Tarragona, el 20% de llars més riques de la mostra
acumulaven una renda anual de gairebé 5,7 milions d’euros,
mentre que el 20% de llars més pobres de la mostra tan sols
acumulaven poc més d’1 milió d’euros a l’any. Això vol dir que
les primeres obtenien el 39,1% de la renda total de Tarragona,
i les segones només el 6,9%.

Taula 6. Ingressos acumulats a l’any del 20% de llars més riques
i del 20% de llars més pobres de la mostra, i percentatge sobre el
total
Llars
Ingressos acumulats
Percentatge (%)
20% més pobre
1.000.226,0
6,9
20% més ric
5.690.000,0
39,1
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A partir d’aquí, el càlcul de l’índex S20/80 dóna un valor de 5,6.
És a dir, el 20% de llars més riques de Tarragona guanya 5,6
vegades més que el 20% de llars més pobres. Aquesta elevada
desigualtat de rendes de la població és superior als resultats
obtinguts a nivell de Catalunya i a nivell estatal. Però cal tenir
en compte, altra vegada, que estem mostrant dades d’anys
diferents i, per tant, no comparables directament.

Taula 7. Relació d’ingressos entre el 20% de llars més riques i el
20% de llars més pobres. Tarragona, Catalunya i Espanya
Tarragona

Catalunya

Espanya

(2007-2008)

(2006)

(2006)

5,6

4,6

5,3

Índex S20/80

Font: ECVT 2008 i ECV 2006

L’altre índex que hem volgut calcular és l’índex de Gini. Es
tracta d’un índex que varia entre 0 i 1 i que calcula el nivell de
desigualtat de renda en una població determinada, on 0 equival
a màxima igualtat (per exemple: el 30% de població té el 30%
de la renda) i 1 equival a màxima desigualtat.
Per a Tarragona, l’índex de Gini és de 0,321, superior al de
Catalunya i gairebé idèntic al d’Espanya.
Taula 8. Índex de Gini. Tarragona, Catalunya i Espanya

Índex Gini

Tarragona
2007-2008

Catalunya
2006

Espanya
2006

0,32

0,29

0,31

Font: ECVT 2008 i ECV 2006

La següent gràfica mostra la corba de Lorenz, on la línia taronja
representa la màxima equitat possible (totes les llars ingressen
el mateix), i on la línia verda representa la situació real de la
distribució d’ingressos en les llars tarragonines.
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4.3. La localització territorial de la pobresa a la
ciutat de Tarragona
La distribució territorial del risc de patir pobresa a Tarragona és
molt desigual al llarg del territori, com constatarem en aquest
apartat. Prestarem atenció a la incidència i a la intensitat de
la pobresa en els 14 barris en els quals hem dividit la ciutat i,
també, determinarem en quins barris es concentren, en nombres
absoluts, la majoria d’individus i llars pobres de la ciutat.
La pobresa afecta a un percentatge especialment greu de
població al primer cinturó de barris de ponent. Entre quatre i cinc
de cada deu llars dels barris de Campclar i Riuclar-La FlorestaIcomar són pobres, així com aproximadament al voltant de la
meitat de població que hi viu. Són, amb molta diferència, els
barris de la ciutat on la pobresa està més estesa.

La distribució territorial
del risc de patir pobresa a Tarragona és
molt desigual al llarg
del territori
La pobresa afecta a un
percentatge especialment greu de població
al primer cinturó de barris de ponent. Entre
quatre i cinc de cada
deu llars dels barris de
Campclar i Riuclar-La
Floresta-Icomar
són
pobres, així com aproximadament al voltant de
la meitat de població
que hi viu

La realitat més crua la trobem a Riuclar-La Floresta-Icomar, ja
que a més de ser el barri amb major percentatge d’individus
pobres i el segon en percentatge de llars pobres, és el tercer
que presenta una major bretxa de pobresa. És a dir, és el
tercer barri on la distància entre la població pobra i el llindar de
pobresa (la “frontera de la pobresa”) és més gran i, per tant, s’hi
presenta un panorama complicat per lluitar contra la pobresa
en les circumstàncies actuals, no només perquè la pobresa
afecta a molta gent, sinó perquè els afecta amb molta força.
Per sortir de la pobresa, les llars pobres d’aquest barri haurien
de veure incrementats els seus ingressos en aproximadament
2.500 euros anuals, és a dir: al voltant d’un 50% més del que
ingressen ara.
A Campclar, en canvi, podríem qualificar el fenomen de pobresa
integrada, en la qual els individus tenen unes possibilitats
relativament àmplies de sortir de la pobresa en un període
curt de temps si es donen certs condicionants positius (un
augment en la font principal d’ingressos, la incorporació d’un
altre membre al mercat laboral, etc.), ja que la distància que
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és baix, ja que s’hi veu afectat un elevat percentatge de la
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població, si bé també pot constituir un perill per la possible TERRITORIAL DE LA POBRESA A LA CIUTAT DE
normalització que es faci de la vulnerabilitat.

En un segon nivell, els barris del Miracle-Arrabassada i de Sant
Pere i Sant Pau presenten unes taxes de pobresa superiors a la
mitjana de la ciutat, tant pel que fa a les llars (29,2% i 28,2%

TARRAGONA

de llars pobres, respectivament) com als individus (un de cada
quatre i un de cada tres individus són pobres, respectivament
i aproximada), però, això si, és una situació menys alarmant
que la que hem detectat al grup anterior. El barri del MiracleArrabassada té una bretxa de pobresa del 27,2%, 12 punts
superior a la mitjana de la ciutat, que el situa com el cinquè
barri amb major distància entre la població pobra i el llindar de
pobresa. S’ha de tenir en compte que aquesta zona presenta la
major dualització pel que fa als ingressos, fet que es reflecteix
en el valor de les Estimador de Huber, 15.111€ equivalents
anuals per unitat de consum de la llar, amb el major valor de la
desviació de la distribució si el comparem amb les distribucions
d’altres barris. Això dibuixa una gran polarització, entre un
volum de llars considerades com a pobres i un nucli de llars
que tenen elevats ingressos anuals. A Sant Pere i Sant Pau,
per contra, hi tornem a veure que bona part de les llars pobres
estan molt a prop del llindar de pobresa i, per tant, la situació
del barri és de pobresa força generalitzada però fluctuant: una
lleugera millora en les condicions de vida del barri pot suposar
la sortida de la pobresa per a molta gent.

Els barris del MiracleArrabassada i de Sant
Pere i Sant Pau presenten unes taxes de
pobresa superiors a la
mitjana de la ciutat, tant
En un tercer nivell trobem els barris de La Canonja, Bonavista pel que fa a les llars
com als individus
i l’Eixample Sud, amb unes taxes de pobresa relativament
similars a la mitjana. A La Canonja i a Bonavista el percentatge
de llars pobres és força moderat (un 13,3% i un 15,8%,
respectivament). Malgrat això, les llars pobres d’aquests barris Els barris de La Catenen una característica específica: són les més poblades de tota nonja, Bonavista i
la ciutat (5,5 i 4,5 individus per llar de mitjana, respectivament), l’Eixample Sud tenen
unes taxes de pobresa
per la qual cosa el percentatge d’individus pobres puja fins
relativament similars a
un 22% i 21,1% del total d’habitants del barri, per sobre de
la mitjana
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la mitjana de la ciutat. En canvi, l’Eixample Sud presenta la
situació inversa: hi detectem un percentatge de llars pobres
superior a la mitjana (24,8%), però són llars molt poc poblades
(hi ha una notable presència de llars formades per una dona
jubilada que viu sola), per la qual cosa el percentatge d’individus
pobres és força inferior. Però aquesta relativa similitud en les
taxes d’incidència de la pobresa no es manté quan observem
la distància entre la població pobra i la no pobra. L’Eixample
Sud és el segon barri de Tarragona amb menor distància entre
ambdós col·lectius: només farien falta uns 670 euros per llar
pobra i any per eradicar-hi la pobresa. Bonavista té una bretxa

Els Barris Marítims, Llevant, Eixample Nord,
Sant Salvador, Part
Alta, Eixample Centre i
Torreforta són els barris
de la ciutat que presenten una situació més
òptima

de pobresa força similar a la mitjana de la ciutat. I a La Canonja
les llars pobres són les segones amb les rendes més allunyades
respecte al llindar de pobresa: treure les llars pobres de La
Canonja de la seva situació implicaria un augment d’ingressos
de 2.600 euros per llar pobra i any, de forma aproximada. En
aquest barri, doncs, podem parlar d’una pobresa intensa i molt
localitzada –és a dir, poc generalitzada- i, per tant, amb un
potencial risc d’estigmatització de la població pobra.
La resta de la ciutat (Barris Marítims, Llevant, Eixample Nord,
Sant Salvador, Part Alta, Eixample Centre i Torreforta) és la
que presenta una situació més òptima pel que fa al volum de
població afectada per la pobresa. En tots aquests barris la taxa
de pobresa és inferior a la mitjana de la ciutat, tant pel que fa
als individus com a les llars, situant-se aproximadament entre
un 10% i un 18% del total. I en alguns casos, com a Llevant i
als Barris marítims, la pobresa és gairebé indetectable. Malgrat
això, el càlcul de la bretxa de pobresa ens mostra com tres
d’aquests (Part Alta, Eixample Centre i Eixample Nord) es situen
entre els cinc barris on les llars pobres pateixen la pobresa amb
major intensitat. Per tant, es tracta d’un fenomen similar a la
de La Canonja: poques llars, molt localitzades, que pateixen
amb força la pobresa en un barri on aquesta és poc habitual.
La intervenció en aquest tipus de barris, doncs, hauria de partir
d’un exercici de localització acurada de les llars amb risc. Per
últim, Sant Salvador, Torreforta i els Barris Marítims tenen una
bretxa de pobresa similar a la mitjana de la ciutat, mentre que
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de la possibilitat de deixar de ser-ho.
TERRITORIAL DE LA POTaula 9. Taxes de pobresa (individus i llars) dels barris de Tarragona
Barri
Individus
Llars
Riu clar-Floresta-Icomar
56
43,3
Campclar
48,1
50,0
Miracle-Arrabassada*
32,4
29,2
St Pere i St Pau
25,4
28,2
La Canonja
22,0
13,3
Bonavista
21,1
15,8
Eixample sud
19,1
24,8
Torreforta
16,5
17,9
Eixample centre
14,2
16,5
Part alta
14,0
12,0
St Salvador
10,4
9,4
Eixample nord
8,2
12,1
Llevant
4,9
8,3
Barris marítims
3,4
4,0
*S’ha de tenir en compte que aquesta zona es la que major dualització presenta de la ciutat pel
que fa als ingressos.
Taula 10. Renda mediana de les llars pobres i intensitat de la
pobresa als barris de Tarragona
Barri

Renda mediana

Intensitat de pobresa

Part Alta

4800

36,5

La Canonja

4945

34,6

Riu clar-Floresta-Icomar

5000

33,9

Eixample nord

5416

28,4

Eixample centre

5500

27,2

Miracle-Arrabassada

5500

27,2

St Salvador

6300

16,7

Bonavista

6339

16,2

Barris marítims

6400

15,3

Torreforta

6500

14,0

Campclar

6800

10,1

St Pere i St Pau

6857

9,3

Eixample sud

6895

8,8

Llevant

7467

1,2
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Un cop feta l’anàlisi territorial de la incidència de la pobresa i de
la seva intensitat ens queda analitzar-ne la distribució. Això ens
porta a preguntar-nos on viuen la majoria de persones pobres
4.3 LA LOCALITZACIÓ
TERRITORIAL DE LA PO- de Tarragona.
BRESA A LA CIUTAT DE
TARRAGONA

Com veiem a la següent taula, hi ha quatre barris de la ciutat
(Riu Clar – La Floresta – Icomar, Sant Pere i Sant Pau, l’Eixample
Sud i l’Eixample Centre) que concentren més de la meitat de la
Hi ha quatre barris població pobra (56,5%) i més de sis de cada deu llars (61,8%).
de la ciutat (Riu Clar Si bé als dos eixamples hi viu un nombre tan gran de pobres
– La Floresta – Ico- degut als seus pesos demogràfics (i per això no podem parlar
mar, Sant Pere i Sant de sobrerepresentació del col·lectiu pobre), a Sant Pere i Sant
Pau, l’Eixample Sud i
Pau i, sobretot, a Riuclar, hi ha una evident sobrerepresentació
l’Eixample Centre) que
concentren més de la de la població pobra. Si a aquest grup hi afegim els barris de
meitat de la població Bonavista, Campclar i del Miracle-Arrabassada, detectem que
pobra (56,5%) i més vuit de cada deu individus pobres viu en set dels 14 barris de
de sis de cada deu llars la ciutat.
(61,8%)
A l’altre extrem de la balança, als Barris Marítims i a Llevant,
fins i tot sumats, gairebé no hi detectem individus en risc de
pobresa (1,2% del total).

Taula 11. Distribució per barris dels individus pobres i no pobres

Pobres
Riu clar-Floresta-Icomar
St Pere i St Pau
Eixample sud
Eixample centre
Bonavista
Campclar
Miracle-Arrabassada
St Salvador
Torreforta
La Canonja
Eixample nord
Part alta
Barris marítims
Llevant
Total
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16,9
14,8
13,6
11,2
8,2
7,9
7,3
5,7
4,8
3,3
2,7
2,4
0,6
0,6
100

No
pobres
3,4
11,0
14,6
16,9
7,7
2,1
3,8
12,5
6,2
3,0
7,7
3,7
4,3
3,0
100

Diferència
+13,6
+3,8
-1,0
-5,7
+0,4
+5,7
+3,4
-6,7
-1,4
+0,3
-5,0
-1,3
-3,7
-2,4
0,0
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Eixample sud
St Pere i St Pau
Eixample centre
Riu clar-Floresta-Icomar
Campclar
Torreforta
Miracle-Arrabassada
Bonavista
St Salvador
Eixample nord
Part alta
La Canonja
Barris marítims
Llevant
Total

Pobres
20,3
16,3
14,6
10,6
8,9
5,7
5,7
4,9
4,1
3,3
2,4
1,6
0,8
0,8
100

No
pobres
16,0
10,8
19,2
3,6
2,3
6,8
3,6
6,8
10,1
6,1
4,6
2,7
5,1
2,3
100
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Diferència
+4,3
+5,5
-4,6
+7,0
+6,6
-1,1
+2,1
-1,9
-6,1
-2,9
-2,2
-1,1
-4,3
-1,5
0
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4.4. Pobresa, llar i família
En aquest quart apartat analitzarem l’efecte que té la composició
de la llar sobre la pobresa. Ens hem centrat en dues dimensions:
la primera, el nombre de membres que viuen a la llar i, la
segona, la tipologia de la llar.

4.4.1 La pobresa segons el nombre de membres
que viuen a la llar

La probabilitat que
la llar sigui pobra és
decreixent fins a tres
membres, i creixent a
partir d’aquest nombre

La relació entre el risc de patir pobresa i el nombre de membres
que habiten a la llar està distribuït en forma de U: la probabilitat
que la llar sigui pobra és decreixent fins a tres membres, i
creixent a partir d’aquest nombre. Les llars amb major risc a
la pobresa es concentren, doncs, als extrems: gairebé una de
cada tres llars unipersonals i un 36,5% de les llars de cinc o
més membres són pobres, tot i que tenen una naturalesa molt
diferent. D’altra banda, les llars formades per dos, tres o quatre
membres tenen un risc a la pobresa força inferior, per sota de
la mitjana de la ciutat.

Una de cada tres
llars unipersonals i un
36,5% de les llars de Ara bé, l’estudi de la bretxa de la pobresa no té aquesta tendència
cinc o més membres sinó que detectem una relació dispersa entre el nombre de
són pobres
membres de la llar pobra i la distància dels ingressos respecte
al llindar de pobresa.
Una de les situacions
més vulnerables la presenten les llars de cinc
o més membres
La relació entre uns
ingressos reduïts i la
presència d’un gran
nombre d’unitats de
consum entre les quals
repartir els ingressos
les penalitza

Entrem a buscar les explicacions de tot plegat.
Una de les situacions més vulnerables la presenten les llars
de cinc o més membres, ja que tenen unes probabilitats molt
elevades de patir pobresa i de que aquesta pobresa sigui de força
intensitat. Això es deu, en gran mesura, a que són llars amb
una elevada proporció de membres que no aporten ingressos
(sobretot infants) però que sí que computen com a unitats de
consum de la llar entre les quals cal repartir la renda disponible.
Per tant, la relació entre uns ingressos reduïts i la presència d’un
gran nombre d’unitats de consum entre les quals repartir els
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ingressos les penalitza. Per aprofundir en la comprensió, hem
analitzat quines són les característiques principals d’aquestes
llars densament poblades. Tenen un marcat component juvenil
i migratori: estan formades, sobretot, per parelles d’individus
de jove i mitjana edat, casats, bona part dels quals han nascut
a l’estranger, amb un nivell d’estudis bàsic, on almenys un dels
dos adults no treballa, que viuen tant de compra (sense haverla finalitzat) com de lloguer i que han tingut ràpidament un
gran nombre de fills.
Pel que fa a les llars unipersonals, tot i que també tenen un
elevat risc de patir pobresa, acostuma a ser una pobresa de
baixa intensitat. Això es deu a que en les llars on hi viu una
persona sola aquesta acostuma a tenir almenys alguna font
d’ingressos, encara que generalment no siguin molt elevats
(sinó, en la mesura de les seves possibilitats, buscaria altres
formes de convivència). Això, sumat al fet de comptabilitzar
com una única unitat de consum fa que la renda disponible de
la llar –que, al cap i a la fi, es reparteix en una única personas’aproximi amb certa facilitat al llindar de la pobresa. Aquestes
llars unipersonals, de les quals gairebé una tercera part pateix
pobresa, són bàsicament de dos tipus. D’una banda hi ha les llars
formades per individus de 16 a 29 anys que s’han emancipat
fa poc de la llar d’origen. Tot i que aquest col·lectiu no és molt
nombrós a la mostra, si que observem que bona part dels joves
que viuen sols està en situació de pobresa. Són majoritàriament
nois, nascuts a la ciutat o a la resta de Catalunya, solters, amb
un nivell d’instrucció mitjà-alt, que treballen i que viuen de
lloguer. Per tant, paguen amb els baixos ingressos i amb un
risc elevat de patir pobresa les condicions laborals precàries a
les que han de fer front i l’atreviment d’haver-se emancipat de
forma relativament ràpida i en solitari. D’una altra banda hi ha
les llars formades per una persona de 65 anys o més que viu
sola, i que presenten una taxa de pobresa del 45,9%. El perfil
majoritari és el de dones, pensionistes, vídues, que tenen la
propietat de l’habitatge i amb un nivell d’instrucció bàsic. Les
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Marcat component juvenil i migratori: estan
formades,
sobretot,
per parelles d’individus
de jove i mitjana edat,
casats, bona part dels
quals han nascut a
l’estranger, amb un nivell d’estudis bàsic, on
almenys un dels dos
adults no treballa, que
viuen tant de compra
(sense haver-la finalitzat) com de lloguer i
que han tingut ràpidament un gran nombre
de fills.
Les llars unipersonals,
tot i que també tenen
un elevat risc de patir pobresa, acostuma
a ser una pobresa de
baixa intensitat

Tipus:
1. Llars formades per
individus de 16 a 29
anys que s’han emancipat fa poc de la llar
d’origen
2. Llars formades per
una persona de 65
anys o més que viu
sola, i que presenten
poques possibilitats d’actuar per canviar la seva situació serien
una taxa de pobresa
els principals obstacles per aquest perfil de persones pobres.
del 45,9%
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Pel que fa a les llars de 2 membres, la taxa de pobresa és
relativament baixa (15,1%, més de 4 punts per sota de la
mitjana). Ara bé, és el tipus de llar amb major bretxa de pobresa.
Es tracta, en la gran majoria de casos, de llars formades per
una parella de jubilats que viuen gràcies a la pensió de jubilació
de l’home. Aquests (baixos) ingressos cal distribuir-los entre
els dos membres de la parella (1,5 unitats de consum), per la
qual cosa aquesta parella de jubilats necessitaria una pensió de
jubilació d’11.340 euros a l’any per sortir de la pobresa. Com
que en molts casos la realitat està força allunyada d’aquesta
xifra, la bretxa de pobresa té aquesta magnitud.
Per últim, les llars amb 3 i 4 membres també pateixen una
incidència i una intensitat de pobresa similar, a l’entorn del
15%. Ara bé, la bretxa de pobresa és força quantiosa en les
llars pobres de 3 membres. Aquestes llars estan composades
majoritàriament per una parella (majoritàriament menors de
45 anys) amb un fill infant o jove i en la qual només treballa
un dels dos membres adults. El llindar de pobresa d’aquestes
llars és de 15120 euros si el fill té més de 13 anys, i de 13608
euros si el fill no arriba als 14 anys. Per tant, una possible
inestabilitat en el mercat de treball pot penalitzar fàcilment la
situació d’aquestes llars davant la pobresa.
Taula 13. Taxa i intensitat de pobresa segons nombre de
membres de la llar

La majoria de llars pobres són unipersonals
o de 2 membres

Taxa de pobresa

Intensitat de pobresa

Un

32,5

7,4

Dos

15,1

33,4

Tres

14,4

26,6

Quatre
5 i més

15,5
36,5

17,9
27,9

Arribats aquí ens queda analitzar en quines llars –pel que fa al
nombre de membres- viuen la majoria de pobres de la ciutat,
és a dir, la seva distribució.
La majoria de llars pobres són unipersonals o de 2 membres. Ens
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ha sorprès, en aquest sentit, que una tercera part de les llars
pobres siguin unipersonals. Per exemple, Ayllón et alt. (2003),
en un estudi sobre Catalunya amb dades de 2001, detecten
que només el 5% de les llars pobres eren unipersonals. Val a
dir, però, que mentre que en el seu estudi comptabilitzen que
el 8% del total de llars eren unipersonals l’any 2001, en la
nostra mostra aquest percentatge era del 20,7% (i, per cert,
gairebé idèntic al que ens proporciona el cens de població de
l’any 2001, del 20,5%).
Les llars formades per dos membres (en la majoria dels casos
parlem d’una parella), i per quatre membres, tot i tenir un risc
de pobresa inferior al de la mitjana concentren, degut al seu
pes demogràfic, un volum important de llars pobres.
En canvi, les llars de tres membres (taxa baixa de pobresa
i menor pes demogràfic) i les de cinc i més membres (taxa
de pobresa molt alta però pes demogràfic molt baix) agrupen
menys del 15,5% de les llars pobres en ambdós casos.
Ara bé, quan ens centrem en els individus, i no en les llars,
la distribució canvia considerablement i es converteix en
pràcticament lineal i amb pendent positiu, degut a la densitat
de població. La majoria d’individus pobres viuen en les llars
densament poblades: gairebé una tercera part de les persones
pobres viuen en llars de 5 o més membres, i més d’una quarta
part viuen en llars de quatre membres. En canvi, les llars
unipersonals, tot i ser el tipus de llar amb major pes dins la
pobresa, només concentren un 12,4% del total d’individus
pobres.
Taula 14. Distribució percentual de llars i individus pobres segons
el nombre de membres que viuen a la llar
Membres de la llar

Llars

Individus

Un
Dos
Tres
Quatre
Cinc i més
Total

33,3
20,3
13
17,9
15,4
100

12,4
15,1
14,5
26,6
31,4
100
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Les llars unipersonals
formades per una persona jubilada que viu
sola són les que presenten major risc de
patir pobresa (el 45%
són pobres). Aquesta
afecta substancialment
a les dones (gairebé
el 90% de les llars pobres, on hi viu només
una persona jubilada
estan formades per
una dona)

4.4.2 Pobresa i tipologia de llar
Hem volgut aprofundir també en la relació entre pobresa i llar
amb la incorporació d’una tipologia de llars que hem calculat a
partir de la seva estructura.
Les llars unipersonals formades per una persona jubilada que
viu sola són les que presenten major risc de patir pobresa
(el 45% són pobres). Aquesta afecta substancialment a les
dones (gairebé el 90% de les llars pobres, on hi viu només una
persona jubilada estan formades per una dona). En el cas que
a la llar hi convisqui la parella de la persona jubilada (parlant
clar, en la majoria de casos això vol dir quan el marit és viu),
el risc de pobresa es redueix gairebé a la meitat, però segueix
sent clarament superior a la mitjana de la ciutat. Per tant, la
jubilació es presenta, amb tot el que hem anat veient, com un
factor clar de perill davant la pobresa.

Si la persona que viu sola no està en edat de jubilació, el risc a la
pobresa disminueix però segueix estant per sobre de la mitjana
(26,7% del total). Aquest risc també és elevat entre els joves
La jubilació es presenque viuen sols (el 41,7% de les llars pobres, unipersonals i on
ta, amb tot el que hem
anat veient, com un l’individu no està en edat de jubilació estaven composades per
factor clar de perill da- un individu de 16 a 29 anys) però disminueix progressivament
a mesura que augmenta l’edat. També cal apuntar que, si bé
vant la pobresa.
entre els 16 i els 29 anys la majoria de pobres que viuen sols són
homes –emancipats ràpidament i en solitari-, a partir d’aquesta
edat els percentatges es veuen cada vegada més dominats per
les dones –i en especial si provenen de processos de ruptura
familiar: separació, divorci, viduïtat-.
Un altre tipus de llar, la que hem denominat de nucli divers, té un
risc de pobresa superior a una de cada tres llars. La denominació
de nucli divers l’argumentem perquè aquestes llars agrupen,
bàsicament: a) llars amb dos nuclis familiars sense relació
entre ells; b) llars amb un nucli familiar que conviu amb altres
individus que no pertanyen a aquest nucli, i c) llars formades
per persones sense relació familiar i que comparteixen les
262

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

despeses. Estan formades majoritàriament per gent jove, tant Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarraautòctona com nascuda a l’estranger (tot i que no es barregen), gona
que treballa i que ha optat per una emancipació prèvia a la
creació d’una família, i que comparteixen pis amb companys
(amics, companys, etc.) o també amb algun germà.

4.4 POBRESA, LLAR I FAMILÍA

Un altre tipus de llars, en les quals hi ha un adult o una parella
que conviu amb altres familiars (normalment els fills) presenta
unes taxes de pobresa molt similars a la mitjana de la ciutat.
En el cas que el nucli sigui una parella, el risc de patir pobresa
és del 16,5%, i si és un adult sol, el risc és del 15,7%, que són
majoritàriament llars monoparentals formades per una mare
amb fill/s.
El risc també és elevat entre els joves que
Per últim, la tipologia de llar que presenta una major fortalesa viuen sols (el 41,7% de
davant la pobresa és la formada per una parella no jubilada, les llars pobres, unipersonals i on l’individu no
amb un 4,6% de llars pobres. L’edat avançada i les situacions
està en edat de jubilad’atur d’algun dels dos membres de la llar (o d’ambdós) són ció estaven composapràcticament els únics factors que poden ocasionar algun tipus des per un individu de
de risc per a aquest conjunt de població.
16 a 29 anys)
Pel que fa a la intensitat de la pobresa, com veiem a la següent
taula hi ha alguns resultats que podrien ser sorprenents a
primera vista.
El tipus de llar que segons les dades pateix una pobresa més
intensa és la formada per una parella no jubilada que viu sola.
És un fet paradoxal, ja que acabem de veure que aquesta
tipologia de llar és, precisament, la que té menor risc de patir
pobresa, amb molta diferència. I doncs? Considerem que no
ens podem fiar d’aquesta dada sobre la intensitat de la pobresa,
ja que a la mostra tan sols hi ha 5 casos de llars pobres amb
aquesta composició i, per tant, l’anàlisi interna que puguem
fer d’aquestes cinc llars té un ampli marge d’error. Per tant,
seguim mantenint en peu la hipòtesi que es tracta del model de
llar amb major fortalesa.
Pel que fa a les llars formades per una persona adulta que
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conviu amb altres familiars (i que no són la seva parella), també
ens trobem amb pocs casos com per fer afirmacions robustes.
L’elevada bretxa de pobresa es deu al fet d’estar composades
majoritàriament per mares amb fills petits. En canvi, quan el
fill ja té una major edat i aporta ingressos a la llar es redueix
notablement la vulnerabilitat d’aquest tipus de llar.
Les llars formades per una parella amb altres familiars tenen una
bretxa de pobresa força més alta del que esperàvem (21,7%)
després d’haver vist la poca incidència que té la pobresa en
aquestes llars. Explorant una mica en les dades ens adonem,
però, que aquestes llars tindrien una de les bretxes de pobresa
més baixes –com correspondria, a priori-, si no fos per l’efecte
que exerceixen les llars formades per 5 o més membres, que
són especialment vulnerables.
Les llars formades per una parella de jubilats que viu sola
presenten una elevada bretxa de pobresa degut a que en molts
casos tan sols reben una font d’ingressos modesta, provinent
de l’home, que cal repartir entre els dos individus. Per això,
quan només hi ha una persona jubilada que viu sola, tot
i que les probabilitats que pateixi pobresa són força majors
(en comptades ocasions els seus ingressos seran superiors als
del llindar), es tracta d’una pobresa de menor intensitat, ja
que la totalitat dels ingressos es destina a un únic individu.
Un fet similar passa amb les llars formades per un adult que
viu sol: és força habitual que visquin en situació de pobresa,
però no de pobresa extrema. Segurament, abans de veure’s
afectats per períodes de pobresa d’elevada intensitat, optaran
per buscar altres formes de convivència que els aportin més
seguretat (com, en el cas dels joves emancipats, el retorn a la
llar d’origen o, en un estadi anterior, la no emancipació en unes
condicions tan precàries).
Per últim, les llars formades per una agrupació de nuclis diversos
tenen, a la vegada, un elevat risc de patir una pobresa i unes
elevades possibilitats que aquesta pobresa sigui especialment
intensa. El fet que hi hagi membres que no aporten ingressos,
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junt amb que els ingressos que entren són modestos, explica Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarraaquest fenomen.
gona

Taula 15. Taxes i intensitat de la pobresa segons tipologia de la llar3
Taxa de pobresa

Intensitat de pobresa

Jubilat sol

47,5

7,4

Nucli divers

34,9

28,3

Adult sol

25,9

7,4

Parella jubilats

25,5

28,6

16

21,7

15,7

s/d

4,6

s/d

Parella amb familiars
Adult amb familiars
Parella no jubilats

*Pocs casos a la mostra

3

Les categories sense dades presenten pocs casos a la mostra.
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4.5. Radiografia demogràfica de la pobresa: el
sexe, l’estat civil, l’edat i la el lloc de naixement de
les persones pobres
Com hem dit, la taxa de pobresa a Tarragona era del 19,8%.
Per ser més precisos: el 19,8% de la població viu en llars que
tenen uns ingressos per unitat de consum inferiors al llindar de
pobresa establert, que per a una persona que viu sola és de
7.560 euros anuals. També hem vist que no tots els individus
tenen el mateix grau de vulnerabilitat davant la pobresa,
centrant-nos en dues dimensions: el barri i la llar: la tipologia
de les llars, el nombre de membres que hi viuen o la ubicació en
els barris de la ciutat fan augmentar o disminuir les possibilitats
que uns determinats individus siguin pobres o no.
En aquest cinquè punt farem una radiografia descriptiva de les
principals característiques demogràfiques de les persones que
viuen en situació de pobresa, com són, concretament: el sexe,
l’estat civil, l’edat i el lloc de naixement.
Hi ha diverses formes d’abordar aquesta anàlisi, i nosaltres
hem optat per escollir-ne dues que són complementàries i
que entenem que ofereixen una visió completa del fenomen.
La primera consisteix en analitzar les característiques
demogràfiques d’uns individus que, per la seva posició a la llar,
determinen en bona mesura el risc a la pobresa que patiran
ells mateixos i la resta de persones amb qui conviuen. Aquests
individus escollits són les persones de referència de les llars,
que hem definit com les persones que aporten la principal font
d’ingressos de la llar, en termes quantitatius. A cada llar li
correspon, per tant, una persona de referència, i aquesta serà
objecte d’una primera anàlisi específica. Acceptem, però, que
aquest procediment inclou un desavantatge: considerar la llar
com una unitat homogènia representada per la persona que té
més ingressos pot no deixar-nos veure les desigualtats que hi
puguin haver al sí de la llar.
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La segona es basa en l’anàlisi de la totalitat de persones que
formen part de la mostra, amb independència de si són o no la
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persona de referència de la seva llar. Fer-ho d’aquesta manera
4.5. Radiografia deté un avantatge clar: les dades incorporen a tota la població i, mogràfica de la poper tant, l’anàlisi té un abast més complet i és complementari bresa: el sexe, l’estat
civil, l’edat i la el lloc

a l’anterior. Ara bé, hem de ser conscients que aquesta de naixement de les
estratègia també presenta desavantatges. El principal és que, persones pobres
en determinats casos, les característiques d’un individu concret
poden ser menys rellevants per a entendre el risc a la pobresa
que les característiques de la persona de referència de la llar
on viu aquest individu. Un exemple ens pot ajudar a il·lustrarho. És evident que, si analitzem tots els membres de la mostra,
augmenta la proporció d’individus solters, ja que donem entrada
a un gran grup poblacional: els infants i joves que viuen amb els
pares. Això ens pot fer caure en l’error de pensar que, com que
la majoria de persones pobres són solteres, la solteria és l’estat
civil característic de la pobresa. Nosaltres entenem, per contra,
que si un infant viu en una llar on la persona de referència
està, per exemple, divorciada, el seu risc de patir pobresa ve
determinat en major mesura per l’estat civil de la persona de
referència que per la seva condició de solter.
Fetes aquestes consideracions necessàries, passem tot seguit
a l’anàlisi de la relació que hem detectat entre la pobresa i les
característiques demogràfiques dels individus.

4.5.1 La pobresa segons el sexe i l’estat civil
Segons les dades de l’ECVT, el risc de patir pobresa és superior
per aquelles persones que viuen en llars on la persona que
aporta més ingressos és una dona que pels individus que viuen
en llars on la persona de referència és un home. Com observem
a la següent taula, el 25,3% de les llars encapçalades per una
dona estan en situació de pobresa, gairebé 8,5 punts percentuals

El risc de patir pobresa
és superior per aquelles
persones que viuen en
llars on la persona que
aporta més ingressos
és una dona que pels
individus que viuen en
més que el 16,9% de les llars encapçalades per un home. En llars on la persona de
canvi, la intensitat de la pobresa que pateixen aquestes llars referència és un home
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està equilibrada:. Les llars pobres encapçalades per dones
pateixen una pobresa de menor intensitat (1,3 punts inferior
a la dels homes), que, creiem, es deu a que un gran nombre
d’aquestes llars són unipersonals i, per tant, tots els ingressos
que hi puguin haver es concentren per a una mateixa persona
mentre que, majoritàriament, les llars encapçalades per un
home estan més poblades i tenen membres que no aporten
ingressos. Si aquest home que encapçala la llar es troba en una
situació de greus dificultats econòmiques –com una entrada a
l’atur -, la llar ho pateix de forma molt acusada.

Taula 16. Taxa de pobresa i intensitat de la pobresa de les llars
segons el sexe de la persona de referència
Sexe de la persona de
referència

Taxa de
pobresa

Intensitat de la
pobresa

Homes

16,9

14,8

Dones

25,3

13,5

Tenint en compte que les dades mostren que l’home segueix
sent la persona que de manera generalitzada guanya més a la
llar (el 62,8% de les llars estan encapçalades per un home i el
37,2% per una dona), en les llars pobres aquests percentatges
s’equilibren lleugerament: la desigual distribució del risc de
patir pobresa comporta una sobrerepresentació de les llars
pobres encapçalades per dones: el 47% de les llars pobres de
Tarragona tenien una dona com a persona de referència, i el
53% hi tenien un home. Per tant, ja d’entrada, la situació de
les llars on la persona que aporta més ingressos és una dona
és més desfavorable que la de les llars encapçalades per un
home.
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Taula 17. Sexe de les persones de referència de les llars pobres i
del total de llars
Llars pobres

Total de
llars

Sobrerepresentació de llars
pobres

Home

53

62,8

-9,8

Dona

47

37,2

+9,8
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Si, en comptes de centrar-nos en les persones de referència,
analitzem tota la població, les taxes de pobresa s’equilibren
lleugerament (aspecte lògic, ja que bona part de les llars
pobres encapçalades per dones són unipersonals, com hem vist
al capítol sobre pobresa i llar), però la desigualtat de gènere
segueix existint. Com podem veure a la gràfica, el 21,5% del
total de dones i el 18,4% del total d’homes de Tarragona estaven
en situació de pobresa.
4. Percentatge d’individus pobres segons el sexe.
Tarragona.
El 55,7% de les persones pobres de Tarragona són dones
El 60% de les llars pobres encapçalades per
una dona provenen
d’un procés de ruptura
familiar. La separació,
el divorci o la viduïtat
de les dones suposen,
en aquest sentit, un
trencament no només
familiar sinó potencialment també social: més
Com que la pobresa colpeja en major proporció a les dones, de quatre de cada deu
això es tradueix en un major pes del col·lectiu femení pel que llars on la persona de
fa a la distribució de la pobresa: concretament, el 55,7% de les referència és una dona
separada, divorciada o
persones pobres de Tarragona són dones.
vídua són pobres
269

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarragona
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Quan la persona de referència està casada,
el risc que la llar sigui
pobra és força baix, i
idèntic tant si la persona de referència és un
home com si és una
dona
Per què existeix aquesta desigualtat de gènere en les probabilitats
de patir pobresa? A banda d’una primera evidència relacionada
amb la posició que s’ocupa al mercat laboral, que és que els
homes tenen majors ingressos que les dones, hi ha un altre
element que ens pot ajudar a comprendre la desigualtat del risc
a la pobresa: l’estat civil de la persona de referència. L’estat civil
està molt lligat, d’una banda, a la fortalesa que pugui tenir la
llar per fer front a la pobresa i, d’una altra banda, a les pròpies
probabilitats que la persona de referència de la llar sigui un
home o una dona.
Ens expliquem: les dades ens indiquen que en les llars on la
persona de referència està casada, aquesta és majoritàriament
un home (gairebé en vuit de cada deu casos), mentre que
quan la persona de referència està separada, divorciada o és
vídua, aquesta és majoritàriament una dona. Si està soltera
existeix un major equilibri entre gèneres, tot i que els homes
tornen a ser majoria. Per tant, les dones, quan són la persona
de referència de la llar, acostumen a ser-ho d’un tipus de llars
força vulnerables, que són el resultat d’un procés de ruptura
familiar. En canvi, els homes gairebé sempre són la persona de
referència de les llars amb –a priori- més estabilitat, aquelles
on el nucli de la llar és una parella.
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Aquesta situació es confirma també per les llars que pateixen Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarrapobresa. El 60% de les llars pobres encapçalades per una gona
dona provenen d’un procés de ruptura familiar. La separació, el
divorci o la viduïtat de les dones suposen, en aquest sentit, un
trencament no només familiar sinó potencialment també social:

més de quatre de cada deu llars on la persona de referència és
una dona separada, divorciada o vídua són pobres, mentre que
si la persona que ha patit aquest procés de ruptura és un home

4.5. Radiografia demogràfica de la pobresa: el sexe, l’estat
civil, l’edat i la el lloc
de naixement de les
persones pobres

la situació és força més estable.
Quan la persona de referència està casada, el risc que la llar
sigui pobra és força baix, i idèntic tant si la persona de referència
és un home com si és una dona, per la qual cosa, degut a la
sobrerepresentació masculina com a persones de referència de
la llar, en prop del 80% de les llars pobres on la persona de
referència està casada, aquesta és un home.

6.Taxes de pobresa segons sexe i estat civil de la
persona de referència

La intensitat de pobresa
que pateixen les dones
separades o divorciades és la més elevada. Aquest col·lectiu es
confirma, doncs, com
un dels més vulnerables, amb una incidència i una intensitat de
pobresa molt superiors
a la mitjana.
L’estudi de la intensitat de la pobresa segons el sexe i l’estat civil
també ens aporta algunes dades interessants. En primer lloc, la
intensitat de la pobresa és especialment greu quan la persona de
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referència de la llar pobra és una dona i està casada (27,3%) o
separada/divorciada (22,7%), si bé en el primer dels dos casos
la mostra és molt petita, per la qual cosa qualsevol càlcul que
es vulgui fer estarà subjecte a un marge d’error inadmissible,
aspecte que també es dóna en el cas que la persona de referència
sigui una dona soltera. Per tant, malauradament, de la següent
taula només en podem interpretar algunes dades. La primera,
que la intensitat de pobresa que pateixen les dones separades
o divorciades és la més elevada. Aquest col·lectiu es confirma,
doncs, com un dels més vulnerables, amb una incidència i una
intensitat de pobresa molt superiors a la mitjana. En el cas de
la viduïtat, la intensitat de la pobresa també és major entre les
dones que entre els homes, reafirmant la idea que aquestes

Quan una llar pobra
està encapçalada per
un home, en dos de
cada tres casos aquest
està casat
En canvi, quan una
dona és la persona de
referència d’una llar
pobra trobem una gran
varietat d’estats civils:
aproximadament una
tercera part són dones
vídues, un 27,2% són
dones separades o divorciades, i una cinquena part estan casades i
una altra cinquena part
estan solteres

són més vulnerables als processos de ruptura familiar. Pel que
fa als homes, observem una intensitat de pobresa superior a
la mitjana quan estan casats (especialment per l’efecte de les
llars densament poblades). Per últim, la intensitat de la pobresa
d’una llar amb una persona de referència de sexe masculí i
soltera és molt baixa. Recordem, però, que aquest tipus de llar
té un risc de patir pobresa força elevat. Parlem majoritàriament
de joves mileuristes emancipats, amb moltes probabilitats de
patir pobresa, però amb uns ingressos que s’acosten al llindar.
Per tant, l’anàlisi de la bretxa de la pobresa ens serveix per
deixar d’identificar-los com un col·lectiu amb elevat risc social
per passar a considerar-los com un col·lectiu àmpliament
vulnerable, ja que amb un lleuger increment dels seus ingressos
(fet habitual a mesura que es surt de l’etapa juvenil) poden
sortir amb relativa suficiència de la situació de pobresa.

Taula 18. Intensitat de la pobresa segons sexe i estat civil de la
persona de referència
Solter/a
Casat/da o amb parella
Separat/da o divorciat/da
Vidu/a
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Home

Dona

5,8

7,4*

18,6

27,3*

.

22,7

6,8

13,5
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En darrer terme hem volgut caracteritzar quin és l’estat civil de
la majoria del col·lectiu pobre, prenent com a unitat d’anàlisi

Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarragona

la persona de referència de la llar. Quan una llar pobra està
4.5. Radiografia deencapçalada per un home, en dos de cada tres casos aquest mogràfica de la poestà casat. A força distància trobem els casos en què l’home que bresa: el sexe, l’estat
civil, l’edat i la el lloc

és persona de referència d’una llar pobra està solter (gairebé de naixement de les
un de cada tres) i, ja gairebé indetectables, els casos en què persones pobres
prové d’una ruptura familiar.
En canvi, quan una dona és la persona de referència d’una llar
pobra trobem una gran varietat d’estats civils: aproximadament
una tercera part són dones vídues, un 27,2% són dones
separades o divorciades, i una cinquena part estan casades i
una altra cinquena part estan solteres.
Com veiem, doncs, els processos de ruptura familiar afecten
més a les dones que als homes, i això es tradueix en un major
pes en la distribució entre el col·lectiu de pobres. D’altra banda,
el fet que hi hagi molt poques dones casades que són la persona
de referència de la llar explica el desequilibri entre sexes per
aquest estat civil.
Per últim, és més probable que en observar una llar pobra
encapçalada per un home aquest sigui solter, que trobar una
llar pobra encapçalada per una dona soltera. Això pot ser degut
a una major iniciativa per part dels homes (estem parlant
majoritàriament de persones joves) a emancipar-se de la
família d’origen –sense haver format una parella- encara que
les condicions de sortida no siguin les més òptimes, mentre
que les dones tendirien a assegurar-se unes garanties mínimes
abans d’iniciar aquest procés d’emancipació previ a l’establiment
d’una parella.
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Detectem dos tipologies de llars especialment vulnerables: les
encapçalades per individus de 65 i més anys,
amb una taxa de pobresa del 33%, i les encapçalades per un jove
de 16 a 29 anys, amb
una taxa de pobresa
del 27,4%
Gràcies a que la major
part de les llars tenen
una persona de referència d’entre 30 i 64
anys, i que aquestes
presenten el risc de pobresa més baix, la taxa
de pobresa total es
manté en un 20,5% de
les llars. Si la distribució
demogràfica dels grups
d’edat fos diferent, i hi
hagués major població
d’edat avançada (com
marca la tendència de
la piràmide d’edats en
un futur), això suposaria un dràstic augment
de la taxa de pobresa

7. Distribució de les llars pobres segons sexe i estat civil
de la persona de referència

4.5.2 La pobresa i els grups d’edat
No tots els grups d’edat són igualment vulnerables a la pobresa.
Orientant la nostra mirada a les persones de referència de la
llar detectem dos tipologies de llars especialment vulnerables:
les encapçalades per individus de 65 i més anys, amb una taxa
de pobresa del 33%, i les encapçalades per un jove de 16 a 29
anys, amb una taxa de pobresa del 27,4%.
En ambdós casos aquestes taxes dupliquen, a la pràctica, el risc
de pobresa que tenen les llars encapçalades per individus de 30
a 64 anys. De fet, gràcies a que la major part de les llars tenen
una persona de referència d’entre 30 i 64 anys, i que aquestes
presenten el risc de pobresa més baix, la taxa de pobresa total
es manté en un 20,5% de les llars. Si la distribució demogràfica
dels grups d’edat fos diferent, i hi hagués major població d’edat
avançada (com marca la tendència de la piràmide d’edats en
un futur), això suposaria un dràstic augment de la taxa de
pobresa.
A la figura següent es mostren els taxes de pobresa de les llars
tarragonines segons el sexe i l’edat de la persona de referència.
274

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

En primer lloc, observem que la desigualtat de gènere existeix
per qualsevol comparació entre grups d’edat que fem: en totes
les edats, les llars encapçalades per una dona tenen major risc
de patir pobresa que les encapçalades per un home. La situació
és especialment greu en el cas que la persona de referència
sigui una dona gran (en el 42% dels casos serà pobra) o una
dona jove (en el 30,5% serà pobra). En el primer cas acostumen
a ser dones que han perdut el seu marit i que depenen de les
pensions no contributives o de les ajudes de familiars per fer
front a la pobresa. En el segon cas, són noies emancipades
(en alguns casos amb fills) en les quals el mercat de treball no
esdevé una protecció per a les seves condicions de vida: a les
dificultats pròpies del gènere femení hi cal afegir les relacionades
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a la ciutat de tarragona
4.5. Radiografia demogràfica de la pobresa: el sexe, l’estat
civil, l’edat i la el lloc
de naixement de les
persones pobres

amb la seva condició de joves.

8. Distribució de la població pobra segons edat de la
persona de referència
La intensitat de la pobresa també és superior quan la persona de
referència de la llar és
una dona per totes les
franges d’edat, excepte
la de la gent gran. En els
joves de 16 a 29 anys
és on trobem la major desigualtat, la qual
cosa ens porta a confirmar que l’emancipació
primerenca penalitza
sobretot a les noies
La intensitat de la pobresa també és superior quan la persona
de referència de la llar és una dona per totes les franges d’edat,
excepte la de la gent gran. En els joves de 16 a 29 anys és on
trobem la major desigualtat, la qual cosa ens porta a confirmar
que l’emancipació primerenca penalitza sobretot a les noies,
que tenen un major risc de patir pobresa i de que aquesta
275

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarragona
4.5. Radiografia demogràfica de la pobresa: el sexe, l’estat
civil, l’edat i la el lloc
de naixement de les
persones pobres

pobresa sigui d’elevada intensitat. Pel que fa a la gent gran,
el fet que la intensitat de pobresa sigui superior en el cas que
sigui un home la persona de referència de la llar s’explicaria
perquè acostumen a viure en parella (l’esperança de vida de
les dones és major) i, per tant, cal repartir els ingressos que
arriben a la llar entre dues unitats de consum. En canvi, les
dones d’edat avançada que són la persona de referència de la
seva llar acostumen a ser vídues, per la qual cosa, tot i rebre
una font d’ingressos minsa (pensió de viduïtat, ajudes familiars,
etc.) almenys va destinada en la seva totalitat a la satisfacció
de les necessitats d’una única persona.

Taula 19. Intensitat de la pobresa segons sexe i edat de la
persona de referència de la llar

Més de la meitat de llars
pobres de Tarragona
tenen una persona de
referència de més de
64 anys (27,4%) o entre
16 i 29 anys (24,8%)

Home

Dona

De 16 a 29 anys

6,75

18,73

De 30 a 44 anys

21,63

23,20

De 45 a 64 anys

16,93

22,67

De 65 i més anys

14,81

7,41

Del total de llars tarragonines, les encapçalades per una
persona de 65 i més anys en representen el 16,7% del total, i
les encapçalades per un jove de 16 a 29 anys en representen el
18,2%. En canvi, aquests percentatges augmenten notablement
quan ens fixem només en les llars en situació de pobresa: més
de la meitat de llars pobres de Tarragona tenen una persona
de referència de més de 64 anys (27,4%) o entre 16 i 29
anys (24,8%), mentre que entre les llars no pobres aquests
percentatges no arriben ni a una tercera part del total (el 30,5%
de les llars no pobres tenen una persona de referència que
pertany a un d’aquests dos grups d’edat oposats). Per contra,
les llars encapçalades per un adult de 30 a 64 anys, si bé són
dues de cada tres llars tarragonines, i set de cada deu llars no
pobres, no representen ni la meitat del total de llars pobres de
276

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Capítol 4. la pobresa
la ciutat.
a la ciutat de tarra9. Distribució de les llars pobres i no pobres de Tarragona gona

segons edat de la persona de referència

A continuació, hem volgut contrastar per tots els individus de la
mostra aquesta distribució desigual dels riscos a la pobresa en
funció de l’edat. Detectem tres grups d’edat amb elevat risc de
pobresa. En primer lloc, tal com hem dit, el grup de gent gran,
dels quals un 28,3% d’individus viuen en situació de pobresa
i que són, amb diferència, el col·lectiu més vulnerable, tant
si són la persona de referència de la llar com si no ho són.
La dependència de fonts d’ingressos no vinculades al mercat
laboral seria el principal motiu d’aquest elevat risc de pobresa,
especialment en les dones grans.
En segon lloc trobem els infants menors de 16 anys, franja
d’edat que no es comptabilitzava en estudiar les persones de
referència. Gairebé un de cada quatre infants de la ciutat viu
en una llar amb uns ingressos inferiors al llindar de pobresa. La
dependència total respecte a la situació en la que es trobin els
seus pares marca la problemàtica d’aquest percentatge.
La taxa de pobresa dels joves de 16 a 29 anys també és superior
a la mitjana (22,1%), si bé no tant com l’evolució de l’atur,
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de les condicions del mercat laboral i del preu de l’habitatge
ens podrien fer esperar. El coixí de la família d’origen és, en
aquest sentit, un mecanisme a la mà dels joves per fer front als
4.5. Radiografia demogràfica de la po- evidents riscos de pobresa, tot i que això suposi endarrerir la
bresa: el sexe, l’estat seva emancipació i l’establiment d’un nou projecte de vida.
civil, l’edat i la el lloc
de naixement de les Els individus de 30 a 64 anys són, per contra, els que tenen un
persones pobres
menor risc de patir pobresa: al voltant del 15%, més de 4,5
punts per sota de la mitjana.

10. Taxes de pobresa del total d’individus segons la seva edat

Un cop vista la distribució de riscos ens preguntem: entre el
total de la població pobra, quines són les edats predominants?
Abans de respondre, però, hem de fer un aclariment metodològic.
A la mostra hem detectat una certa desviació de l’estructura
d’edats respecte a la del padró municipal de 2007. Tal com
veiem a la taula següent, les diferències més grans es troben
en una sobrerepresentació mostral dels individus de 16 a 29
anys i en una infrarepresentació dels individus de 30 a 44 anys.
Com que aquests resultats podrien afectar la precisió de l’anàlisi
de la distribució per edats de la població pobra, hem procedit
a ponderar els nostres resultats a partir de les dades del padró
municipal de 2007.
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Taula 20. Distribució percentual per edats de la població de la
mostra i del Padró Municipal de 2007
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De 0 a 15 anys
De 16 a 29 anys
De 30 a 44 anys
De 45 a 64 anys
De 65 i més anys
Total

4.5. Radiografia demogràfica de la pobresa: el sexe, l’estat
civil, l’edat i la el lloc
de naixement de les
persones pobres

Mostra
17,9
25,5
21,3
23,3
11,9
100

Padró
18,0
18,8
25,8
23,6
14,1
100

Un cop feta la ponderació observem que la distribució de la
població pobra per edats està extremadament equilibrada, fruit
de barreja entre pesos demogràfics i riscs de pobresa. El nombre
d’individus pobres és similar en qualsevol de les cinc franges
d’edat, que acumulen al voltant d’un 20% del total de pobres
cadascuna. Això implica que, si bé el risc a la pobresa està molt
determinat per l’edat de la persona –com hem comprovat en
les taxes de pobresa-, la distribució final en nombres absoluts
presenta una elevada dispersió d’edat. Dispersió que, al nostre
entendre, pot representar un obstacle a l’hora d’aplicar polítiques
específiques de lluita contra la pobresa.
11. Distribució percentual del total de població pobra
segons la seva edat
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4.5.3 Pobresa i lloc de naixement
El darrer apartat de l’anàlisi demogràfica de la pobresa el
dediquem a la influència que té el lloc de naixement respecte
al risc de patir pobresa. Hem d’alertar que degut a la mida
de la mostra no podem presentar els resultats de les llars on
la persona de referència havia nascut a un país de la Unió
Europea (s’entén que no és l’Estat espanyol), a un país de la
resta d’Europa, a un país d’Amèrica del Nord o a un país d’Àsia o
Oceania, ja que no s’assoleix un mínim casos que ens permetria
fer afirmacions amb una certa fonamentació.
Com veiem a la taula, les llars que tenen un major risc de
pobresa són, amb molta diferència, aquelles on la persona de
referència ha nascut a un país africà: la meitat de llars es troba
en situació de pobresa, i es tracta d’una pobresa d’una intensitat
força elevada. En segon lloc trobem les llars encapçalades per
una persona que ha nascut a Amèrica del Sud: un 26,9% són
pobres, però les que ho són pateixen la pobresa més intensa
(caldrien unes 2.150 euros per llar pobra i any per treure-les
de la pobresa). Entenem que cal diferenciar, d’una banda, la
població que prové de països situats més al sud, com Argentina
i Xile, de la d’altres països sudamericans. Els primers, amb una
formació similar o superior a la població autòctona, són els que
ajuden a que la taxa de pobresa sigui només del relativament
poc alta, en comparació amb la que presenten altres col·lectius
on la persona de referència ha nascut a l’estranger. En canvi,
els segons, amb menor formació i que s’han d’inserir al mercat
de treball secundari, fan créixer la intensitat de la pobresa fins
la quota màxima del 28,5%. Per últim, les llars on la persona de
referència ha nascut a Catalunya o a la resta de l’Estat són les
que presenten una taxa i una bretxa de pobresa més baixes.

Les llars que tenen un
major risc de pobresa
són, amb molta diferència, aquelles on
la persona de referència ha nascut a un país
africà: la meitat de llars
es troba en situació
de pobresa, i es tracta
d’una pobresa d’una intensitat força elevada

Taula 21. Taxes de pobresa segons lloc de naixement de la persona
de referència4
Catalunya
Espanya
Unió Europea
Resta d’Europa
Àfrica
Amèrica del Sud
Amèrica del Nord i Central
Àsia i Oceania
4

Taxa de pobresa
18,4
18,4
·
·
52,9
26,9
·
·

Les categories sense dades presenten pocs casos a la mostra
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Bretxa de pobresa
10,1
14,8
·
·
23,8
28,5
·
·
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Per tal d’englobar les llars on la persona de referència ha nascut Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarraa algun dels països que ara quedaven fora de la nostra anàlisi, gona
hem procedit a agrupar el lloc de naixement en dues categories:
4.5. Radiografia depaïsos comunitaris (i que inclou Catalunya i Espanya) i països mogràfica de la pobresa: el sexe, l’estat
extracomunitaris.
Menys d’una cinquena part de les llars on la persona de referència
ha nascut a l’Estat o a la Unió Europea són pobres (18,8%), una

civil, l’edat i la el lloc
de naixement de les
persones pobres

taxa un punt per sota de la mitjana poblacional i que representa
la meitat del risc de patir pobresa al qual s’enfronten les llars on
la persona de referència ha nascut a un país extra-comunitari
(36,2%). Igualment, la intensitat de la pobresa és molt major
–també és pràcticament el doble- si la persona de referència de
la llar ha nascut a un país extracomunitari.
Taula 22. Taxes de pobresa segons lloc de naixement de la
persona de referència
Taxa de
Bretxa de
pobresa
pobresa
Catalunya, Espanya i països
20,7
14,8
comunitaris
Països extracomunitaris
29,7
28
La desigual relació amb la pobresa segons el lloc de naixement
es manté si analitzem tota la població tarragonina. La població
nascuda a Àfrica segueix patint una incidència de la pobresa
extremadament elevada: més de la meitat d’aquests individus
estan en situació de pobresa. A força distància ara s’hi incorpora
un nou col·lectiu (que en l’anàlisi de les persones de referència ja
presentava una taxa de pobresa elevada, perquè no arribava als
casos mínims per donar com a fiable la dada), el de la població
nascuda a un país de la Unió Europea, on més d’una tercera
part dels individus són pobres, i bona part dels quals viuen en
llars densament poblades. Responen majoritàriament al perfil
d’immigrants provinents dels països de nova incorporació a la
Unió Europea. El darrer territori de naixement del qual tenim
una representació mostral suficientment gran és el d’Amèrica
del Sud, amb un risc de pobresa del 23,9%. Per últim, els
individus nascuts a Catalunya i a la resta de l’Estat són els que
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Menys d’una cinquena
part de les llars on la
persona de referència
ha nascut a l’Estat o a
la Unió Europea són
pobres (18,8%), una
taxa un punt per sota
de la mitjana poblacional i que representa la meitat del risc de
patir pobresa al qual
s’enfronten les llars on
la persona de referència ha nascut a un
país extra-comunitari
(36,2%). Igualment, la
intensitat de la pobresa
és molt major –també
és pràcticament el doble- si la persona de
referència de la llar ha
nascut a un país extracomunitari.

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarragona
4.5. Radiografia demogràfica de la pobresa: el sexe, l’estat
civil, l’edat i la el lloc
de naixement de les
persones pobres

tenen menor risc de patir pobresa, en tots dos casos per sota
de la mitjana de la ciutat.
Taula 23. Taxa de pobresa del total de població de Tarragona
segons lloc de naixement 5

Lloc de naixement

Taxa de pobresa

Catalunya

18,3

Espanya

17,6

Unió Europea

36,7

Resta d'Europa

s/d

Àfrica

62,5

Amèrica del Sud

23,9

Àsia i Oceania

5

s/d

Les categories Resta d’Europa i Àsia i Oceania presenten pocs casos a la mostra.
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4.6. Radiografia sòcio-econòmica de la pobresa:
nivell d’instrucció, mercat de treball, habitatge i
salut
En els anteriors apartats d’aquesta anàlisi de la pobresa a la
ciutat de Tarragona hem detectat evidents desigualtats en la
relació amb la pobresa degudes a un ampli conjunt de factors.
El barri de residència, el nombre de membres i la tipologia de
la llar, el sexe, l’edat, l’estat civil i el lloc de naixement són
variables que ens ajuden a comprendre el repartiment desigual
de les vulnerabilitats entre la població de la ciutat.
En aquest apartat introduïm un nou conjunt de variables de
caràcter eminentment sòcio-econòmic i que ens serviran per
completar l’anàlisi de la pobresa monetària a la ciutat.

4.6.1 La pobresa i el nivell d’instrucció
La formació és acceptada socialment com un mecanisme per
garantir la igualtat d’oportunitats de la població i el progrés
econòmic i social d’una societat. D’aquesta premissa se’n dedueix
la hipòtesi que a un major nivell de formació li correspondria
un menor risc de patir pobresa. Segons aquesta hipòtesi, els
individus que acrediten disposar d’una elevada formació poden
inserir-se al mercat de treball primari (caracteritzat per una
major estabilitat laboral, unes millors condicions de treball, uns
bons salaris i unes elevades probabilitats de mobilitat vertical
ascendent). En definitiva, intercanvien la qualificació formativa
per qualitat laboral, que els permet allunyar-se del risc de patir
pobresa. I, a la inversa, els individus que han vist trencada
la seva carrera educativa en etapes primerenques (fracàs
escolar, itineraris desestructurats, etc.) es veuen abocats a
la vulnerabilitat característica del mercat de treball secundari
(elevada rotació, males condicions de treball, vulnerabilitat
davant els cicles econòmics i productius, poques possibilitats
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de mobilitat vertical ascendent, baixa remuneració, etc.) i,
per tant, es converteixen en un perfil propens, a priori, a patir
pobresa.
Les dades de la nostra investigació confirmen, en gran mesura,
aquesta hipòtesi. Els individus que viuen en llars on la persona
de referència no té estudis són els que tenen major risc de patir
pobresa6: una de cada tres llars d’aquest perfil es troba sota el
llindar de la pobresa.

Els individus que viuen
en llars on la persona de referència no té
estudis són els que tenen major risc de patir
pobresa: una de cada
tres llars d’aquest perfil
es troba sota el llindar
de la pobresa.
En canvi, el risc de
pobresa és molt menor si la persona de
referència ja ha assolit
un mínim de formació
i, a partir d’aquest punt,
sempre és inferior a
la mitjana de la ciutat.
Pel que fa a la intensitat de la pobresa, de
forma similar, aquesta
també és molt superior
en aquelles llars on la
persona de referència
no té estudis, reduint la
seva afectació quan la
persona de referència
té els estudis obligatoris com a nivell màxim
d’instrucció, o ha finalitzat estudis universitaris.

En canvi, el risc de pobresa és molt menor si la persona de
referència ja ha assolit un mínim de formació i, a partir d’aquest
punt, sempre és inferior a la mitjana de la ciutat. Pel que fa a
la intensitat de la pobresa, de forma similar, aquesta també és
molt superior en aquelles llars on la persona de referència no té
estudis, reduint la seva afectació quan la persona de referència
té els estudis obligatoris com a nivell màxim d’instrucció, o ha
finalitzat estudis universitaris.

Taula 24. Taxa i intensitat de pobresa segons nivell d'instrucció
de la persona de referència
Taxa de pobresa

Intensitat de pobresa

Sense estudis

33,6

25,9

Estudis obligatoris

12,4

9,3

18

18,7

18,2

10,1

Estudis post-obligatoris
Estudis universitaris

Quan, en comptes d’analitzar les persones de referència,
analitzem el conjunt de població (en el cas del nivell d’instrucció
hem optat per la població major de 16 anys, ja que és el punt on
s’acaba l’escolarització obligatòria), observem que la tendència
es manté. Els individus sense estudis tenen una probabilitat
molt superior de patir pobresa, mentre que la resta d’individus
pateixen un risc menor a la mitjana.
6
Aquesta categoria inclou a la població que no sap llegir o escriure, a la que es declara sense
estudis i a la que només ha assolit el primer grau.
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Taula 25. Taxes de pobresa del conjunt de població major de 16
anys, per nivell d’instrucció
Bàsics
Obligatoris
Post-obligatoris
Universitaris

Taxa de pobresa
29,3
14,3
15,8
18,9
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L’elevat risc de patir pobresa d’aquelles llars on la persona
de referència no ha finalitzat l’etapa formativa obligatòria es
tradueix en que una de cada tres llars pobres pertany a aquest
perfil, quan el seu pes en el conjunt de la població és molt
menor. El conjunt de llars amb una persona de referència que ha
finalitzat estudis post-obligatoris (Batxillerat o Cicles Formatius)
també representa un volum considerable dins el col·lectiu de la
pobresa, ja que al seu important pes demogràfic s’hi suma un
risc de pobresa pròxim a la mitjana de la ciutat. Relativament
allunyades hi trobem les llars on la persona de referència té
estudis obligatoris (ESO o EGB) o universitaris.
12. Distribució de les llars pobres segons nivell d’instrucció
de la persona de referència
En alguns col·lectius el
risc de pobresa ve més
determinat per l’edat
que pel nivell d’estudis
Així, les persones joves són el col·lectiu
amb major formació de
la ciutat, però la seva
qualificació no els permet afrontar la vulnerabilitat associada a la
seva condició de joves.
El lector s’haurà pogut adonar, arribat a aquestes alçades,
d’una dada que pot resultar xocant: l’elevat risc de pobresa
de la població amb estudis universitaris, que posaria en dubte
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l’existència d’una correlació inversa entre nivell d’instrucció
i risc a la pobresa. Segons les dades que hem vist, les llars
amb una persona de referència amb l’EGB o l’ESO com a nivell
d’instrucció màxim estarien més allunyades de la pobresa que
les llars on la persona de referència té estudis universitaris.
A què és deguda aquesta anomalia? Entre altres factors més
profunds que puguin existir, nosaltres apuntem a una variable
clau: l’edat. Segons la nostra hipòtesi, en alguns col·lectius el
risc de pobresa ve més determinat per l’edat que pel nivell
d’estudis. És a dir, independentment que el seu nivell d’estudis
els pugui brindar una determinada protecció davant el risc
de patir pobresa, aquesta protecció no és efectiva pels riscos
associats a l’edat. Així, les persones joves són el col·lectiu amb
major formació de la ciutat, però la seva qualificació no els
permet afrontar la vulnerabilitat associada a la seva condició
de joves.

La presència de joves
amb estudis universitaris que s’emancipen
ràpidament
i
que
s’enfronten a una dura
realitat: en molts casos pateixen una sobrequalificació laboral
(tenen més qualificació
que la que requereix
el seu lloc de treball) i,
per tant, les condicions
laborals amb les quals
es troben els mantenen pròxims al risc de
pobresa

En la següent gràfica podem apreciar les diferents taxes de
pobresa associades al nivell d’instrucció i a l’edat de les persones
de referència de les llars de la ciutat. Per totes les edats, el risc
de patir pobresa és superior en el cas de no tenir estudis. Com a
cas paradigmàtic podem agafar el de les persones de referència
de 45 a 64 anys (el col·lectiu més nombrós), amb unes taxes de
pobresa superiors al 20% quan no tenen estudis, i al voltant del
10% quan han finalitzat alguna etapa del sistema educatiu.
En el cas que la persona de referència tingui entre 16 i 29
anys, el risc de pobresa més elevat també s’associa a la falta
d’estudis mínims. Però d’aquest col·lectiu sobten dos altres
tres: el primer és que les taxes de pobresa són molt elevades,
i gairebé sempre doblen les de la població adulta, i el segon és
que no s’aprecia una tendència a la reducció del risc de pobresa
a mesura que augmenta el nivell d’instrucció: més aviat la línia
presenta una forma de U. Això seria degut a la presència de
joves amb estudis universitaris que s’emancipen ràpidament
i que s’enfronten a una dura realitat: en molts casos pateixen
una sobrequalificació laboral (tenen més qualificació que la
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que requereix el seu lloc de treball) i, per tant, les condicions Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarralaborals amb les quals es troben els mantenen pròxims al risc gona

de pobresa. Així, en els primers anys d’inserció professional
4.6 Radiografia sòaquests joves ocuparien llocs de treball similars als d’individus cio-econòmica
de
la
pobresa:
nivell
de menor qualificació, però la seva entrada al mercat de treball
d’instrucció, mercat

hauria estat posterior i no haurien pogut acumular estalvis que de treball, habitatge
els reportarien major seguretat. D’aquí interpretem que, en la i salut
franja juvenil el pes de l’edat sigui superior al pes del nivell
d’instrucció.
13. Taxes de pobresa segons nivell d’instrucció i edat
de la persona de referència

4.6.2 La pobresa dins el mercat de treball

El baix nivell d’instrucció és una de les dimensions tradicionals
de la pobresa. El mercat de treball també segueix mantenint la
seva vigència en l’estructuració social i, per tant, en la definició
de la població pobra i la no pobra. Concretament, l’exclusió
del mercat de treball ha estat tradicionalment un sinònim de
pobresa. En aquest context, els períodes de recessió econòmica
lligats a l’expulsió de les capes treballadores “sobrants” anaven
tradicionalment acompanyats de l’augment de les desigualtats
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i de la pobresa, que tendia a reduir-se una vegada s’havia
superat el sotrac i l’economia es tornava a reactivar: el sistema
productiu tenia capacitat de reabsorbir aquella població a la
qual havia exclòs momentàniament del món laboral.
Però el fet d’estar inserit al mercat de treball està deixant
de representar, actualment, una seguretat sòlida davant la
pobresa, ja que el deteriorament i la precarietat laboral fan
que determinats tipus de treballs no garanteixin una protecció
per als seus ocupants i familiars. La temporalitat o el tipus de
jornada laboral apareixen com a nous factors agreujants de
la pobresa, especialment si afecten a l’única persona ocupada
de la llar. Aquestes formes de pobresa que afecten a persones
que tenen una activitat laboral remunerada formen part del
que darrerament s’ha anomenat “nova pobresa”, i que no va
lligada a períodes de crisi o d’estancament econòmic, sinó que
roman estable o fins i tot augmenta en èpoques de creixement
econòmic. I no cal anar gaire lluny per trobar experiències
d’aquest fet: el període de fort creixement que va de la recessió
econòmica de 1993 a l’actual de 2008 no ha servit per reduir
les taxes de pobresa de Catalunya.

El fet d’estar inserit al
mercat de treball està
deixant de representar,
actualment, una seguretat sòlida davant
la pobresa, ja que el
deteriorament i la precarietat laboral fan que
determinats tipus de
treballs no garanteixin
una protecció per als
seus ocupants i familiars. La temporalitat o
el tipus de jornada laboral apareixen com a
nous factors agreujants
de la pobresa, especialment si afecten a
l’única persona ocupada de la llar

En la següent taula apreciem com el risc de pobresa és molt
inferior en aquelles llars on la persona de referència estava
ocupada que en aquelles on la principal font d’ingressos provenia
d’algun tipus de prestació (jubilació, atur, entre d’altres.).
Amb tot, la bretxa de pobresa és lleugerament superior per
les llars pobres on la persona de referència estava ocupada,
degut, bàsicament, a la presència de casos d’ocupació a mitja
jornada.

Taula 26. Taxa i intensitat de la pobresa segons l’origen de la
principal font d’ingressos de la llar

Taxa de pobresa

Bretxa de pobresa

Activitat laboral

14,8

17,8

Prestacions

34,2

13,5
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D’aquesta manera, en quatre de cada deu llars pobres de
Tarragona la principal font d’ingressos no provenia del treball

Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarragona

sinó d’algun tipus de prestació, evidenciant el sobrepès d’aquest
4.6 Radiografia sòcol·lectiu dins el conjunt.
cio-econòmica
de
14. Distribució de les llars pobres i no pobres segons
origen de la principal font d’ingressos

la pobresa: nivell
d’instrucció, mercat
de treball, habitatge
i salut

El risc de pobresa és
molt inferior en aquelles llars on la persona
de referència estava
ocupada que en aquelles on la principal font
d’ingressos provenia
d’algun tipus de prestació

Precisament, la pobresa relacionada amb el mercat de treball
és el nostre centre d’atenció en aquest punt. Atenció, doncs, ja
que les dades que presentem fan referència només als casos en
què les persones de referència de les llars estan ocupades.

4.6.2.1 La pobresa segons la branca d’activitat de la
persona de referència
Per començar, tant la taxa de pobresa com la seva intensitat
es distribueixen de forma desigual segons quina sigui la branca
d’activitat de la persona de referència de la llar.
Com apreciem a la taula, els sectors de la construcció, del
comerç, hostaleria i restauració, i la resta de branques d’activitat
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vinculades al sector terciari en l’empresa privada són les que
presenten major risc i intensitat de pobresa. En aquest àmbit
també trobem una forta influència de l’edat. Les elevades taxes
de pobresa derivades de les branques del comerç, l’hostaleria
i la restauració, i de la resta de serveis vinculats a l’empresa
privada es deuen al seu component juvenil: en aquestes
branques la taxa de pobresa és molt superior per les persones
de menys de 30 anys, cosa que fa que en gairebé quatre de
cada deu llars pobres vinculades a aquests àmbits la persona
de referència tingui entre 16 i 29 anys.

Els sectors de la construcció, del comerç,
hostaleria i restauració, i la resta de branques d’activitat vinculades al sector terciari
en l’empresa privada
són les que presenten
major risc i intensitat
de pobresa. En aquest
àmbit també trobem
una forta influència de
l’edat. Les elevades
taxes de pobresa derivades de les branques
del comerç, l’hostaleria
i la restauració, i de la
resta de serveis vinculats a l’empresa privada es deuen al seu
component juvenil: en
aquestes branques la
taxa de pobresa és molt
superior per les persones de menys de 30
anys, cosa que fa que
en gairebé quatre de
cada deu llars pobres
vinculades a aquests
àmbits la persona de
referència tingui entre
16 i 29 anys.

Taula 27. Taxa i intensitat de pobresa segons la branca d’activitat
de la persona de referència, en cas que estigui ocupada

s/d
6,4
22,9

Bretxa de
pobresa
s/d
10,1
28,5

19,7

27,2

18,7

14,0

9,6

15,3

Taxa de pobresa
Sector primari4
Indústria
Construcció
Comerç, hostaleria i
restauració
Altres serveis sector
privat
Serveis sector públic

D’aquesta estructura de riscos en podem deduir la distribució
de les branques d’activitat de les persones de referència en
situació de pobresa. Segons ens mostren les dades, les tres
categories vinculades al sector serveis concentren el major
nombre de persones de referència pobres (gairebé vuit de cada
deu), i especialment greu és la concentració inflada que es dóna
quan en el sector privat.
La construcció inclou gairebé una de cada cinc persones de
referència de llars pobres, i la indústria és la que concentra
menys volum, amb prop d’un 5%.
Amb tot, som conscients que es podria haver donat una
infrarepresentació mostral en dues branques d’activitat
(indústria i comerç i hostaleria), i una sobrerepresentació de les
altres dues vinculades al sector serveis. Sense entrar en més
7

Pocs casos a la mostra.
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detalls, acceptem que potser la distància entre les categories Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarra“sector privat” i “comerç i hostaleria” hauria de ser menor que gona

la que mostra la gràfica, equilibrant-se ambdues categories en
4.6 Radiografia sòun punt mig. Per la resta de categories les variacions que hem cio-econòmica
de
la
pobresa:
nivell
suposat serien molt menors.
15. Distribució de les llars pobres i no pobres segons
sector d’activitat de la persona de referència

4.6.2.2 La pobresa segons la categoria professional de la
persona de referència
La següent taula mostra el risc de patir pobresa i la intensitat
d’aquesta segons diverses categories professionals de la
persona de referència. Les llars on la persona de referència és
un treballador qualificat agrari, pesquer, de manufactures o de
construcció (és a dir, del sector primari o secundari), juntament
amb aquelles on la persona de referència és un treballador no
qualificat són les que presenten un major risc de pobresa i
una major intensitat d’aquesta. Els empleats administratius, de
serveis i venedors de comerç (sector terciari) presenten una taxa
i una bretxa de pobresa, en aquest cas, lleugerament superior
a la mitjana (recordem que estem parlant únicament de les
mitjanes d’incidència i intensitat de pobresa quan la persona de
referència està ocupada), mentre que les categories de direcció
i tècniques tenen una taxa i una intensitat de pobresa molt menors.
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Taula 28. Taxa i intensitat de la pobresa segons la situació
professional de la persona de referència
Taxa de
Intensitat de
pobresa
pobresa
Directius d'administracions i empreses

0

.

13,0

9,5

17,1

21,7

Treballadors qualificats agraris, pesquers,
de manufactures i de construcció

21,3

28,3

Treballadors no qualificats i operadors
d’instal·lacions

19,1

27,1

Tècnics, científics i intel·lectuals i tècnics
de suport
Empleats administratius, de serveis i
venedors de comerç

En quatre de cada deu llars pobres on la persona de referència
estava ocupada, aquesta constava com a treballador (qualificat
o no qualificat) (10 punts per sobre del pes que tenen aquestes
categories entre les llars no pobres). El sector serveis (empleats
administratius, de serveis i venedors de comerç) ocupa a
aproximadament una de cada tres persones de referència
que viu en una llar pobra, mentre que la categoria de tècnics
n’ocupa a poc més d’una de cada quatre, no tant per la qualitat
de l’ocupació (com hem vist, el risc de pobresa és força
baix, sobretot entre la primera categoria de tècnics: tècnics,
científics i intel·lectuals) com pel pes demogràfic que té aquesta
població.

Les llars on la persona de referència és
un treballador qualificat agrari, pesquer,
de manufactures o de
construcció (és a dir,
del sector primari o
secundari), juntament
amb aquelles on la persona de referència és
un treballador no qualificat són les que presenten un major risc de
pobresa i una major intensitat d’aquesta

16. Distribució de les llars pobres segons situació
professional de la persona de referència
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Tot i que, per pes demogràfic, en la majoria de llars pobres
on la persona de referència està ocupada, aquesta té un
contracte a jornada completa, el risc de patir pobresa també
és molt superior en aquelles llars on la persona de referència
està ocupada a jornada parcial: una de cada cinc llars d’aquest
perfil estarien sota el llindar de pobresa, amb una intensitat
extremadament elevada, degut a que en la majoria de casos
l’única font d’ingressos de la llar és la provinent d’aquesta
ocupació.

4.6 Radiografia sòcio-econòmica
de
la pobresa: nivell
d’instrucció, mercat
de treball, habitatge
i salut

Taula 29. Taxa i intensitat de pobresa segons tipus de jornada de
la persona de referència
Taxa pobresa

Intensitat de pobresa

Jornada completa

13,9

14,0

Jornada parcial

20,0

50,6

17. Distribució de les llars pobres i no pobres segons
tipus de jornada laboral de la persona de referència

El risc de patir pobresa
també és molt superior
en aquelles llars on la
persona de referència
està ocupada a jornada parcial: una de cada
cinc llars d’aquest perfil
estarien sota el llindar
de pobresa, amb una
intensitat extremadament elevada
I, en relació directa amb el tipus de jornada, també veiem una
distribució desigual dels riscos de pobresa segons el nombre
d’hores treballades. Les persones de referència que han declarat
treballar menys de 20 hores setmanals en la seva ocupació actual
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presenten el major risc de pobresa i una elevadíssima intensitat
d’aquesta (deguda als casos en què l’única font d’ingressos de la
llar és la que aporta precisament aquesta persona de referència
que treballa menys de 20 hores setmanals). Amb tot, degut al
seu poc pes demogràfic, representen una part petita del conjunt
de llars pobres on la persona de referència estava ocupada.
En el cas que la persona de referència declari treballar entre
36 i 40 hores setmanals (podríem dir-ne l’estàndard de jornada
completa) tant la incidència de la pobresa com, sobretot, la
seva intensitat són baixes. Tot i aquests baixos percentatges,
aquestes llars representen set de cada deu llars pobres on les
quals la persona de referència estava ocupada.

Les persones de referència que han declarat treballar menys
de 20 hores setmanals
en la seva ocupació actual presenten el major
risc de pobresa i una
elevadíssima intensitat
d’aquesta
En el cas que la persona de referència
declari treballar entre
36 i 40 hores setmanals (podríem dir-ne
l’estàndard de jornada
completa) tant la incidència de la pobresa
com, sobretot, la seva
intensitat són baixes.
Tot i aquests baixos
percentatges, aquestes llars representen
set de cada deu llars
pobres on les quals la
persona de referència
estava ocupada.

En canvi, si s’ubica a la categoria inferior (de 20 a 35 hores) o
a la superior (més de 40 hores) la intensitat de la pobresa es
dispara fins al voltant del 27%, si bé la incidència segueix sent
baixa en tots dos casos. Que la incidència sigui baixa respon
a que, en el primer cas, davant una situació de vulnerabilitat
l’estratègia més habitual de la persona de referència seria la
de buscar un treball a jornada completa que augmentés els
ingressos de la llar. En el segon cas, és degut a que amb un
volum tant gran d’hores treballades el volum d’ingressos també
augmenta. L’elevada intensitat que detectem quan aquest tipus
de llars són pobres rau en la naturalesa de la llar. Les llars
pobres on la persona de referència treballava de 20 a 35 hores
són llars poc poblades, d’1 o 2 membres com a màxim, amb una
única font d’ingressos molt minsa que ha de donar cobertura a
aquest/s membres. D’aquesta manera, mentre la persona de
referència no trobi una feina de major nombre d’hores el risc
de patir una pobresa d’elevada intensitat és, també, elevat. En
canvi, les llars pobres on la persona de referència treballa més
de 40 hores setmanals són llars molt més poblades, formades
per una parella relativament jove amb fills, amb força casos
en els quals la persona de referència ha nascut a l’estranger,
i on tot i aquesta jornada laboral extensa, els ingressos finals
per unitat de consum segueixen estan força lluny del llindar de
pobresa.
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Taula 30. Taxa i intensitat de pobresa segons número d’hores
treballades a la setmana de la persona de referència
Intensitat de
pobresa
52,2
27,2
10,1
27,0

Taxa de pobresa
Menys de 20 hores
De 20 a 35 hores
De 36 a 40 hores
Més de 40 hores

21,6
10,2
14,9
9,7

18. Distribució de les llars pobres i no pobres segons hores
treballades a la setmana de la persona de referència

4.6.3 La pobresa fora del mercat de treball

Com hem vist, el fet que la persona de referència d’una llar
estigui ocupada no assegura que la llar estigui protegida davant
el fenomen de la pobresa, especialment en els casos d’ocupació
poc qualificada o d’ocupació a temps parcial. Però, el que
segueix sent evident és que estar fora del mercat laboral és
un senyal inequívoc d’elevat risc de patir pobresa. Com veiem
a la següent taula, quan la persona de referència de la llar és
perceptora de qualsevol dels tipus de prestació presenta un
risc de pobresa superior a la mitjana de la ciutat, mentre que la
intensitat (a excepció dels casos de perceptors de pensions de
jubilació, de viduïtat o de les rendes mínimes d’inserció) també
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és molt acusada. Es posa en evidència, d’aquesta manera, la
insuficiència redistributiva dels sistemes de protecció social
existents, que no aconsegueixen treure de la situació de pobresa
a bona part dels seus beneficiaris.

Taula 31. Taxa i intensitat de pobresa segons el tipus de prestació
que rep la persona de referència8
Taxa de pobresa

Intensitat de pobresa

Jubilació

32,2

11,8

Invalidesa

23,1

27,0

Viduïtat*

28,6

14,0

Atur*

50,0

32,0

100,0

15,0

22,2

23,0

PIRMI*
Altres

Quan la persona de
referència de la llar és
perceptora de qualsevol dels tipus de prestació presenta un risc
de pobresa superior a
la mitjana de la ciutat,
mentre que la intensitat
(a excepció dels casos
de perceptors de pensions de jubilació, de
viduïtat o de les rendes
mínimes
d’inserció)
també és molt acusada. Es posa en evidència, d’aquesta manera,
la insuficiència redistributiva dels sistemes
de protecció social
existents, que no aconsegueixen treure de la
situació de pobresa a
bona part dels seus beneficiaris.

Degut al pes demogràfic que tenen les persones de referència
jubilades dins el col·lectiu de perceptors d’una prestació, el
60% de les llars pobres on la persona de referència no estava
ocupada estaven encapçalades per una persona jubilada.

19. Distribució de la població pobra i no pobra segons
tipus de prestació rebuda per la persona de referència

8

Les categories marcades tenen pocs casos a la mostra.
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4.6.4 La pobresa i l’habitatge

El règim de tinença de l’habitatge és un altre dels factors claus
4.6 Radiografia sòper entendre la distribució desigual de la pobresa a la ciutat.
cio-econòmica
de
El lloguer és el règim de tinença de l’habitatge més relacionat
amb la pobresa: una quarta part de les llars en règim de lloguer
tenien uns ingressos per unitat de consum inferiors al llindar
de pobresa, en les quals hi habitaven un 30% dels individus
pobres de la ciutat. D’aquesta manera, una part important
d’individus que viuen de lloguer ho fan perquè tenen rendes
baixes que no els permeten accedir a la propietat. Aquestes
llars estaven formades, en molts casos, per individus joves, que
vivien sols (solters o separats/divorciats) o amb altres individus
(no familiars, normalment) i que, o bé no podien accedir a
la compra d’un habitatge, o bé es trobaven en una situació
transitòria d’emancipació. A més, la intensitat de la pobresa
entre aquestes llars també és la més elevada.
En segon lloc trobem les llars de propietat i sense pagaments
pendents, on gairebé una de cada quatre es troba per sota del
llindar de pobresa (i que representen el 27,5% del total de llars
pobres), i que estan formades majoritàriament per gent d’edat
avançada.
El darrer grup de risc i, per tant, la situació més favorable, és el de
llars en propietat amb pagaments pendents. Hi viurien famílies
que han accedit a l’habitatge actual en un període relativament
recent, i tan sols el 15,2% estaria per sota del llindar de pobresa.
Malgrat el poc risc de patir pobresa que presenta aquest tipus
de llar, degut al seu pes demogràfic, concentra gairebé el 30%
de llars pobres i, com que majoritàriament són famílies i, per
tant, el nombre de membres de les llars és relativament elevat,
també engloba gairebé el 40% d’individus pobres de la ciutat.
Amb tot, el seu baix risc de patir pobresa no significa que no tinguin
dificultats econòmiques ja que són, segurament, el tipus de llar
que té unes majors despeses relacionades amb l’habitatge.
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hi habitaven un 30%
dels individus pobres
de la ciutat. D’aquesta
manera, una part important d’individus que
viuen de lloguer ho fan
perquè tenen rendes
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Taula 32. Taxa i intensitat de pobresa segons règim de tinença de
l’habitatge
Intensitat de
Taxa de pobresa
pobresa
Propietat, totalment pagada
23,1
10,7
Propietat, pagaments
15,2
21,7
pendents
Lloguer
26,7
23

20. Distribució de les llars pobres i no pobres segons
règim de tinença de l’habitatge

4.6.5 La pobresa i la salut
El darrer punt que tractarem en aquest apartat sobre la relació
entre les característiques sòcioeconòmiques i la pobresa és
l’estat de salut. Pobresa i estat de salut són dues dimensions que
es correlacionen l’una amb l’altra. Els individus que pertanyen
a classes socials menys afavorides acostumen a treballar en
àmbits més propensos al deteriorament de l’estat de salut. I,
també, el fet de no disposar d’un estat de salut òptim representa
un obstacle per tal de sortir de la pobresa.
En aquest punt sintetitzarem l’anàlisi de la salut en tres
dimensions: la presència a la llar d’algun membre amb algun
tipus d’impediment, la presència a la llar d’algun membre amb
alguna dificultat per realitzar tasques de tipus quotidià per
motius de salut, i la percepció general de l’estat de salut de la
llar.
La presència a la llar de persones amb algun tipus d’impediment9
9

Sota la denominació “impediments” hem inclòs quatre factors de diferent naturalesa: mi298
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de la intensitat de la pobresa. El risc de pobresa d’aquestes
4.6 Radiografia sòllars no vindria directament relacionat amb l’estat de salut sinó cio-econòmica
de
la
pobresa:
nivell
amb la falta de vinculació amb el mercat laboral (quan la llar
d’instrucció, mercat

és pobra, només el 40% de les persones de referència estan de treball, habitatge
ocupades) i amb el tipus de vinculació (quan la llar és pobra, i salut
el 27% de persones de referència ocupades treballava només
a mitja jornada), la qual cosa explicaria la desigualtat en la
intensitat.
Taula 33. Taxa i intensitat de pobresa segons si a la llar hi ha
algun membre amb algun tipus d’impediment
Taxa de pobresa

Bretxa de pobresa

Cap membre amb impediments

20,1

13,8

Algun membre amb impediments

21,6

27,2

Aquesta igualtat en el risc a patir pobresa es tradueix en unes
diferències gairebé inexistents en la distribució de les llars
pobres i no pobres segons si al seu interior hi ha algun individu
amb impediment: en el 22% de les llars pobres i en el 19,6%
de les llars no pobres hi ha algun membre d’aquest tipus.
21. Distribució de les llars pobres i no pobres segons
si a la llar hi ha algun membre amb algun tipus
d’impediment

nusvalidesa física, minusvalidesa psíquica, malaltia crònica i, per últim, drogoaddicció, alcoholisme o
ludopatia.
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la pobresa.
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Un segon nivell d’anàlisi es va centrar en relacionar el risc a la
pobresa amb la presència a la llar de membres amb dificultats
per realitzar algun tipus d’activitat quotidiana. Dins d’aquesta
categoria hi vam incloure dotze tipus d’activitats: dificultats per
menjar sol, caminar 100 metres sense dificultats, dificultats per
baixar o pujar escales, per moure’s dins de casa, per vestir-se
sol, per realitzar amb autonomia la higiene personal, per sortir
de casa per qualsevol motiu, per anar al llit o sortir-ne, per anar
al lavabo, per fer-se el menjar, per fer la neteja de l’habitatge i
per orientar-se quan surt al carrer.
El risc a la pobresa és major quan a la llar hi ha algun membre
amb aquest tipus de dificultats, però la intensitat de la pobresa
és menor. Això es deu a que les llars pobres amb algun membre
amb dificultats per realitzar activitats quotidianes estan formades
normalment per un jubilat sol o una parella de jubilats (amb
ingressos baixos però a repartir entre pocs individus), mentre
quan aquestes llars estan formades per membres no jubilats el
risc de patir pobresa descendeix bruscament (però, a la vegada,
els ingressos s’han de repartir entre més membres, per això és
previsible que quan la llar sigui pobra la intensitat de la pobresa
augmenti).

El risc a la pobresa és
major quan a la llar hi
ha algun membre amb
aquest tipus de dificultats

Taula 34. Taxa i intensitat de pobresa segons si a la llar hi ha
algun membre amb algun tipus de dificultats per realitzar tasques
quotidianes

Cap membre amb dificultats
Algun membre amb dificultats

Taxa de pobresa

Bretxa de pobresa

20

16,0

24,1

10,3

Hi ha, però, un altre element que volem destacar, i és la
capacitat de la llar de poder disposar d’una ajuda externa per
realitzar aquestes tasques quotidianes. El 71,4% de les llars
pobres on hi ha algun membre amb dificultats no compten
amb una ajuda externa d’aquest tipus, se suposa que per falta
d’ingressos, ja que quan una llar disposa d’una ajuda externa
per atendre els membres que tenen problemes per realitzar
activitats quotidianes el risc de pobresa es redueix més de 5
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punts (del 25,9% al 20,7%).

Per últim, a la següent gràfica observem com les diferències en
4.6 Radiografia sòla distribució de les llars existeixen però són força petites: un cio-econòmica
de
la
pobresa:
nivell
17,1% de les llars pobres tenen com a mínim un membre amb
d’instrucció, mercat

alguna dificultat, mentre que per les llars no pobres aquest de treball, habitatge
i salut
percentatge és del 13,9%.
22. Distribució de les llars pobres i no pobres segons si
a la llar hi ha algun membre amb dificultats

En darrer terme, també vam preguntar a les llars sobre la
percepció que tenien de l’estat de salut general de la llar. En
aquest punt les diferències són majors. Com apreciem a la taula,
les llars que ens informen que el seu estat de salut general és
regular, dolent o molt dolent són les que tenen un risc de patir
pobresa superior.
Aquesta relació ve donada en gran part perquè la majoria
de llars que opinen que l’estat de salut dels seus membres
és regular, dolent o molt dolent estan formades per jubilats
que, com ja hem anat veient, tenen un risc de pobresa molt
elevat (però, com que habitualment viuen sols o en parella, la
intensitat de la pobresa és menor que en aquelles llars on viuen
més membres). De fet, pràcticament totes les llars formades
per jubilats que estaven en situació de pobresa declaren que
l’estat de salut dels seus membres és regular, dolent o molt
dolent.
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pobres on hi ha algun
membre amb dificultats
no compten amb una
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ja que quan una llar
disposa d’una ajuda
externa per atendre els
membres que tenen
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activitats quotidianes el
risc de pobresa es redueix més de 5 punts

Les llars que ens informen que el seu estat
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un risc de patir pobresa
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Taula 35. Taxa i intensitat de pobresa segons la percepció general
de l’estat de salut dels membres de la llar

Bona o molt bona
Regular
Dolenta o molt dolenta

Taxa de
pobresa
17,0
36,7
27,5

Intensitat de
pobresa
15,3
25,9
7,4

En darrer terme ens toca estudiar la distribució de les llars
segons aquesta percepció de l’estat de salut. Majoritàriament,
tant les llars pobres com no pobres opinen que l’estat de salut
és òptim, però les diferències són de gairebé 20 punts. Així,
prop de quatre de cada deu llars pobres afirmen que l’estat de
salut general de la llar no és ni bo ni molt bo (menys d’un 20%
en el cas de les llars no pobres).
23. Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
percepció de l’estat de salut dels membres de la llar
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4.7 LES SUBJECTIVITATS

En aquest capítol hem abordat fins ara diverses característiques DE LA POBRESA
de caràcter objectiu referents a la població i a les llars en
situació de pobresa. Però l’objectiu de l’estudi no era tan sols
fer una radiografia des de fora de la pobresa a Tarragona sinó
que també volíem introduir algunes qüestions subjectives sobre
la percepció que tenen les persones pobres en relació a la seva
situació.
Amb aquesta voluntat, una part important de l’ECVT s’ha
centrat en la formulació de preguntes subjectives10. El que es
buscava amb això era comprovar la relació entre les estructures
objectives (en aquest cas, la relació respecte a la pobresa) en
les quals viuen els individus i la seva percepció de posició social.
Aquesta és una anàlisi comuna en la investigació sociològica i
hem volgut aprofitar l’oportunitat que ens ha brindat aquest
estudi per incloure a l’ECVT una bateria de preguntes en aquesta
direcció i que hem ordenat en quatre blocs: sobre l’economia,
sobre la ubicació social, sobre la ideologia i la identitat nacional,
i sobre la pobresa.
Degut a les restriccions materials i temporals que imposava el
treball de camp, en aquestes preguntes responia exclusivament
la persona que exercia de representant de la llar. Alerta, doncs,
ja que, d’una banda, no inclou les opinions de tots els individus
i, de l’altra, la figura de persona representant de la llar (la
que respon) i la de persona de referència de la llar (la que
aporta més ingressos) no sempre coincideixen en el mateix
individu.

10
Acceptem, ja d’entrada, la limitació que suposa abordar aspectes valoratius a partir de preguntes amb resposta tancada, ja que tant la interpretació de la pregunta com la de les possibles respostes pot
variar d’un cas a un altre.
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4.7.1 Sobre l’economia
4.7.1.1 El nivell de riquesa i de pobresa
En un primer moment es va preguntar a cada representant de
la llar sobre el nivell econòmic al qual creia que es trobava la
seva llar. Es tractava d’ubicar-la en una escala d’1 a 10, on 1
equivalia a “molt pobra” i 10 a “molt rica”.
La lectura dels resultats ens fa pensar que les condicions
econòmiques objectives de la llar són interpretades de forma
racional pels seus representants –la diferència mitjana en
les puntuacions entre llars pobres i llars no pobres és de 0,9
punts- però també que aquesta racionalitat s’emmarca en el
particular context de referència de cada llar. D’aquesta manera,
les categories centrals (del 4 al 7, en l’escala) són les que reben
major puntuació, tant de les llars pobres com de les no pobres,
encara que la realitat a la qual s’enfrontin unes i altres sigui
substancialment diferent.
Cal dir que els representants de les llars pobres acostumen
a situar, de forma coherent, en major mesura la seva llar en
les posicions de major proximitat a la pobresa: el 27,8% dels
representants de les llars pobres opinen que la seva llar es troba
en una de les tres categories més pobres de l’escala, on només
s’hi ubiquen un 4,3% de les llars no pobres. Entre aquestes
darreres, la majoria –que representen el gruix de la classe
mitjana- tendeix a ubicar-se a la zona mitja-alta de l’escala:
vuit de cada deu llars no pobres creuen que el nivell de riquesa
de la seva llar es troba entre les categories 5, 6 i 7 (concretant
encara més, un 48,5% en les categories 6 i 7). Atenció, però,
perquè aquesta valoració també és feta per un 54,1% de les
llars pobres (fins i tot un 27,9% de les llars pobres atorguen
6 o 7 punts en aquesta escala). Per tant, no són poques les
llars en situació de pobresa que adopten, en aquesta qüestió,
una valoració de classe mitjana i ens responen que el nivell
econòmic de la seva llar està molt per sobre del que l’anàlisi
objectiu dels ingressos ens mostra.
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4.7.1.2 Les dificultats per arribar a final de mes
Ara bé, tant aquesta anàlisi de la percepció de la situació
econòmica de la llar que acabem de comentar com l’anàlisi de
la pobresa relativa que hem fet al llarg del capítol poden estar
allunyades de la quotidianitat de les llars pobres, degut a que
no es fa referència, per exemple, a la capacitat d’utilització
d’estalvis acumulats prèviament per la llar o a l’estructura i
volum de les despeses que suporta la llar –especialment pel
que fa a les despeses estructurals, com el cas de la hipoteca-.
Amb l’objectiu d’omplir aquest buit (que massa vegades queda
oblidat en les anàlisis de pobresa) vam formular una altra
pregunta valorativa als representants de les llars: “com arriba
la llar a final de mes?”.  

El 27,8% dels representants de les llars pobres opinen que la seva
llar es troba en una de
les tres categories més
pobres de l’escala, on
només s’hi ubiquen un
4,3% de les llars no pobres.

No són poques les llars
en situació de pobresa
que adopten, en aquesta qüestió, una valoraUn primer cop d’ull a la gràfica ens permet veure que l’estructura
ció de classe mitjana
de les respostes és força similar a l’obtinguda en la pregunta i ens responen que el
sobre la percepció de la riquesa/pobresa de la llar: la majoria de nivell econòmic de la
respostes es concentren a les categories centrals, si bé les llars seva llar està molt per
pobres s’hi aproximen majoritàriament per la part baixa i les sobre del que l’anàlisi
llars no pobres responen seguint una distribució que s’aproxima objectiu dels ingressos
ens mostra.
a una corba normal.
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Poc més d’una tercera part de les llars no pobres (34,4%)
afirmen que arriben a final de mes amb facilitat o amb molta
facilitat. Entre les llars pobres, les que responen d’aquesta
manera no arriben a una cinquena part (18,9%). Per tant, en
aquest nivell de resposta, les diferències són clares.
Ara bé, com veiem a la gràfica, les respostes de la majoria
de llars es concentren a l’altre costat. Gairebé 6 de cada 10
llars pobres afirmen que arriben a final de mes amb dificultats
(47,5%) o amb moltes dificultats (11,5%), mentre que entre
les llars no pobres aquests percentatges són més de 20 punts
inferiors (si bé segueix sent simptomàtic que un 37,8% de les
llars no pobres d’una societat que aparenta estar econòmicament
desenvolupada afirmin que arriben a final de mes amb dificultats
o amb moltes dificultats).
Per tant, la comparació de resultats ens permet afirmar que la
percepció sobre la riquesa de la llar té, en certa manera, relació
amb les dificultats que les llars diuen tenir per arribar a final
de mes. Hem detectat11, però, una desviació principal: bona
part de les llars (especialment les no pobres) que han afirmat
tenir dificultats o moltes dificultats per arribar a final de mes,
quan se’ls ha preguntat sobre el nivell econòmic de la llar, no
es consideren pròximes a la pobresa. Per què? Apuntem dues
hipòtesis:
a) La primera suposa l’existència d’un important volum de
despeses que han de suportar aquestes llars (com, per
exemple, les relacionades amb l’habitatge) que fa que,
tot i que no es considerin pobres (i fins i tot encara que
l’anàlisi objectiva de la pobresa corrobori que no són
pobres), tinguin dificultats per arribar a final de mes.
b) La segona apunta a la possibilitat que les respostes
reflecteixin un cert estigma social cap al concepte
“pobresa”, per la qual cosa als representants de les llars
11
Una simple anàlisi de correlació que hem efectuat entre els dos conjunts de respostes (sobre el
nivell de riquesa/pobresa de la llar i sobre les dificultats d’arribar a final de mes) ens indica l’existència
d’una correlació moderada si analitzem les llars pobres i d’una correlació baixa, si analitzem només les
llars no pobres.
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pobra.
25. Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
valoració de com arriba la llar a final de mes
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Per acabar, ens hem preguntat quin tipus de llars pobres tenen
major probabilitat de percebre que arriben a final de mes amb
dificultats o amb moltes dificultats? El perfil, sintetitzat, és el
següent:
•

•

•
•

•

•

Les encapçalades per una dona (el 63,6% afirmen tenir
aquestes dificultats, per un 54,1% de les encapçalades
per un home).
Aquelles on la persona de referència està separada,
divorciada o és vídua (la probabilitat de tenir dificultats
és superior al 75%).
Aquelles on la llar està formada per un sol membre (el
78,1% tenen dificultats).
Les tipologies de llar formades per una persona jubilada
sola o per un adult sol (al voltant de tres quartes parts
tenen dificultats).
Aquelles on la persona de referència té un nivell d’instrucció
baix (al voltant de dues de cada tres llars pobres on la
persona de referència només té estudis obligatoris com
a màxim afirmen tenir dificultats per arribar a final de
mes).
D’edats variades, però en major mesura a partir dels 30
anys (els percentatges ronden el 60%).
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4.7.1.3 La capacitat d’estalvi i l’endeutament
Com dèiem anteriorment, l’anàlisi dels ingressos no ens permet
incloure dues dimensions importants per entendre la realitat
econòmica de les llars: la capacitat d’estalvi i l’estructura de
les despeses. Aquestes dues dimensions les tractem en aquest
punt i en el següent.
Pel que fa a la capacitat d’estalvi de les llars tarragonines, les
dades ens indiquen que aquesta és baixa, tant per les pobres
com per les no pobres. Més de quatre de cada deu llars (tant les
pobres com les no pobres) afirmen que el volum d’estalvis de la
llar ha disminuït en el darrer any, mentre que només un 14,7%
de les llars pobres i un 18,3% de les no pobres declaren haver
pogut destinar part dels ingressos a augmentar els estalvis.

26. Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
variació dels estalvis de la llar

Pel que fa a la capacitat d’estalvi de les llars
tarragonines, les dades ens indiquen que
aquesta és baixa, tant
per les pobres com per
les no pobres.
De fet, més de la meitat de les llars pobres Entre les llars pobres, les que afirmen amb major percentatge
(50,4%) tenen les des- que els estalvis han disminuït responen al següent perfil:
peses bàsiques (com
els aliments o la vesti• Les formades per una parella de jubilats (42,9%) o per
menta) com a principal
un adult sol (43,5%).
despesa de la llar
• De sexe variat (els estalvis han disminuït en el 36,1% de
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•

•
•

•

les llars encapçalades per un home i en el 38,2% de les
encapçalades per una dona).
Amb una persona de referència d’edat avançada, de més
de 45 anys (alerta, ja que segurament la resta no ha
tingut temps d’acumular estalvis substancials i per tant
tampoc es poden reduir).
De fins a 3 membres a la llar (poc més de quatre de cada
deu llars d’aquest tipus han vist disminuir els estalvis).
Amb una persona de referència amb nivell d’instrucció
bàsic (poc més de quatre de cada deu han perdut capacitat
d’estalvi).
Amb una persona de referència separada o divorciada
(més de la meitat han perdut estalvis) o, a certa distància,
en parella o vídua.

Aquestes característiques ens porten a pensar que s’hi barregen
bàsicament dues tipologies de llars: les formades per una parella
de jubilats encapçalada per un home, i les formades per una
dona que viu sola o amb fills després d’un procés de ruptura familiar.
És lògic pensar que si, com hem vist, les dificultats per arribar
a final de mes són relativament habituals i que els estalvis de
les llars tendeixen a estancar-se o a disminuir, les llars adoptin
determinades estratègies per superar aquesta conjuntura. Quines
estratègies? Això és el que preguntàvem als representants de
les llars.
Com apreciem a la gràfica, l’estratègia més comuna per fer
front a les dificultats és la reducció de les despeses. És així
en nou de cada deu llars no pobres i en set de cada deu llars
pobres. Aquest darrer tipus de llar és el que, suposem que per la
gravetat de les circumstàncies, es veu obligat més habitualment
a utilitzar altres mesures de caire més actiu que la reducció del
consum. Mesures que passen per la cerca d’ajuda dins de la
família (16,9% de les llars pobres que diuen tenir dificultats
per arribar a final de mes) o a fora, mitjançant ajudes socials
(d’administracions, organitzacions, etc.).
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27. Distribució de les llars pobres i no pobres que tenen dificultats
per arribar a final de mes segons l’estratègia que adopten
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L’estratègia més comuna per fer front a les
dificultats és la reducció de les despeses.
És així en nou de cada
deu llars no pobres i en
set de cada deu llars
pobres.
Entre les llars que demanen ajuda externa, tant a altres familiars
com ajudes a organismes de tipus social majoritàriament, per
fer front a les seves dificultats tornem a trobar un perfil molt
concret. Si ens centrem només en les llars pobres, veiem que:
•

•

•

•
•

Quan la persona de referència de la llar és una dona
augmenten les possibilitats de demanar ajuda fora de la
llar: un 17,9% de les llars pobres encapçalades per dones
recorren a l’ajuda de familiars, i un 10,3% recorren a ajudes
socials (en el cas que la llar pobra estigui encapçalada
per un home, els percentatges són menors).
Major pes de l’edat avançada, tant en la cerca d’ajudes
familiars com en la d’ajudes socials. Amb tot, entre
la població pobra d’edat més jove també es recorre
habitualment a les ajudes d’altres familiars.
En relació amb això, en el cas que la persona de referència
de la llar pobra sigui vídua augmenten les possibilitats de
demanar ajudes, tant a altres familiars com a organismes
provisors d’ajudes socials. En el cas que sigui una persona
soltera, també detectem casos de demanda d’ajuda a
altres familiars.
Les llars que demanen més ajuda són aquelles on el nombre
de membres és baix, habitualment una única persona.
Aquesta acostuma a ser una persona jubilada que viu
sola (recorren de forma habitual a ajudes familiars i de
serveis socials) o un adult que viu sol (majoritàriament
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recorre a altres familiars).

Per tant, majoritàriament parlem de dos tipus de perfils: el d’una
4.7 LES SUBJECTIVITATS
dona jubilada que viu sola i que rep ajudes d’altres familiars i DE LA POBRESA
d’algun tipus de serveis socials, i el d’un jove (home o dona,
però com que els primers s’emancipen més aviat són majoria)
que viu sol i que demana ajuda a altres familiars.
El fet que l’acció més comuna de les llars sigui la reducció de
les despeses es confirma quan preguntàvem a les llars sobre el
seu nivell d’endeutament. Més de la meitat de les llars pobres
declaraven que la seva llar no estava gens endeutada, en una
altra tercera part el nivell d’endeutament era baix i en només
una de cada deu llars pobres aquest endeutament era elevat.
Els percentatges són força similars en les llars no pobres, si
bé aquestes presenten una major capacitat d’endeutament. Si
en comptes d’analitzar totes les llars ens centrem només en
aquelles que afirmaven arribar a finals de mes amb dificultats o
moltes dificultats, els percentatges gairebé no varien: un 13,3%
de les llars pobres estarien molt endeutades, però un 50,6%
no ho estaria gens i un 30,1% ho estaria poc. Per tant, quan el
context no és favorable, les llars pobres opten majoritàriament
per la reducció del seu nivell de vida abans que per contreure
préstecs que puguin dificultar la situació en un futur.
28. Distribució de les llars pobres i no pobres segons si
el nivell d’endeutament de la llar
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4.7.1.4 L’estructura i el volum de les despeses
L’altra dimensió que hem volgut abordar és, com hem dit, la
de les despeses. Una bateria de preguntes demanava a les
persones entrevistades que indiquessin en quins tres àmbits
efectuaven el volum de despeses més gran, de major a menor.
En la següent gràfica mostrem l’índex que hem construït a partir
de les respostes ponderades (la despesa més gran multiplicada
per 3, la segona multiplicada per 2, i la tercera per 1) i en una
escala de 0 a 100, on el valor 0 significaria que cap llar ha
destacat la despesa en qüestió entre les tres més importants, i
el valor 100 significaria que totes les llars l’han considerat com
la principal despesa.
En les llars pobres, les despeses bàsiques representen 80 punts
sobre 100 en l’índex de despeses més importants, mentre que
en les llars no pobres les despeses bàsiques la puntuació és
de 67,5. De fet, més de la meitat de les llars pobres (50,4%)
tenen les despeses bàsiques (com els aliments o la vestimenta)
com a principal despesa de la llar (davant el 38,2% de les llars
no pobres).

Un 13,3% de les llars
pobres estarien molt
endeutades, però un
50,6% no ho estaria
gens i un 30,1% ho estaria poc. Per tant, quan
el context no és favorable, les llars pobres opten majoritàriament per
la reducció del seu nivell de vida abans que
per contreure préstecs
que puguin dificultar la
situació en un futur.

A força distància apareixen tres categories a les quals les llars
no pobres poden destinar-hi més recursos que les llars en
situació de pobresa: la categoria “altres” (agrupa categories
com les derivades de l’activitat professional, les inversions, les
assegurances, els impostos, o les amortitzacions), les despeses
relacionades amb la compra o reforma d’habitatges i les
relacionades amb l’educació i l’atenció dels fills (aquesta darrera
és la categoria on la distància entre la despesa de les llars no
pobres i la de les pobres és més gran: hi influeix el fet que la
majoria de llars pobres duen els seus fills a l’escola pública,
mentre que a les llars no pobres hi té una major presència
l’escola concertada).
La resta de categories suposen un pes menor en les despeses
de les llars. Són inferiors sempre als 20 punts en l’índex i menys
d’un 10% de les llars les considera com a despesa principal. El
vehicle i les despeses relacionades amb la salut tenen major pes
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29. Distribució de les llars pobres i no pobres segons les
3 principals despeses que té la llar

De fet, més de la meitat de les llars pobres
(50,4%) tenen les despeses bàsiques (com
els aliments o la vestimenta) com a principal
despesa de la llar

4.7.2 Sobre la ubicació social i el nivell de vida

El primer apartat d’aquest capítol sobre subjectivitats s’ha
centrat en la dimensió econòmica de les llars. Però entenem
que aquesta és només una cara de la moneda de la pobresa, i
que cal introduir noves perspectives per copsar l’afectació que
té la pobresa en les condicions de vida dels individus. Per això,
a més de preguntar sobre la percepció de l’estat de l’economia
de la llar l’ECVT també incloïa un seguit de preguntes d’opinió
relatives a una dimensió més social. Les hem dividit en tres
àmbits: classe social subjectiva i nivell de vida.
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4.7.2.1 La classe social
La primera d’aquestes preguntes de caire social demanava als
representants de les llars que ens diguessin a quina classe social
creien que pertanyia la seva llar, amb sis categories de resposta:
alta, mitjana alta, mitjana, mitjana baixa, baixa i pobra.
La gran majoria de representants de llars que no es troben en
situació de pobresa ubiquen la seva llar en la classe mitjana
(dues de cada tres), opinió que no és compartida per les
persones que sí que formen part del col·lectiu de pobres. En
aquest darrer cas surten a la llum les dificultats a les quals
han de fer front les llars pobres i en la meitat de casos les
respostes són mitjana-baixa (26,2% del total de llars pobres),
baixa (19,7%) o directament pobra (4,9%).

30. Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
classe social subjectiva de pertinença

Entre les persones que ubiquen la seva llar en la categoria de
mitjana baixa, baixa o pobra, el perfil seria el següent:
•

La persona de referència és una dona: en dues de cada
tres llars pobres encapçalades per una dona la percepció
que es té és la de pertànyer a la classe social mitjana
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•

•

•

•

baixa, baixa o pobra. En les llars pobres encapçalades
per un home aquest percentatge no arriba al 40%. Si
ens centrem només en les categories “baixa” i “pobra”,
les diferències per sexe són igual d’evidents: gairebé una
tercera part de les llars pobres encapçalades per una
dona donen aquesta resposta, per menys d’una de cada
cinc llars pobres encapçalades per homes.
Per edats, les llars encapçalades per una persona gran (el
31,2% de les llars encapçalades per una persona de més
de 64 anys) o per una persona jove (el 24,1% de les llars
encapçalades per una persona de 16 a 29 anys) són les
que es senten en major mesura de classe baixa o pobra.
També opinen així les llars provinents d’una ruptura familiar
(el 45% de les llars on la persona de referència és vídua
i una de cada tres llars on està separada o divorciada
creuen que la seva llar pertany a la classe baixa o pobra)
i les llars on la persona de referència és soltera (un 31%
s’identifiquen amb aquestes classes socials subjectives).
A mesura que hi ha menys membres a la llar, augmenten els
percentatges que les situen en les classes baixes i pobres,
fins l’extrem de les llars formades per un sol membre
(gairebé la meitat es veuen en aquesta situació).
Aquests membres que viuen sols i que opinen
majoritàriament que la seva llar és de classe baixa o
pobra acostumen a ser jubilats (la meitat pensen així) o
adults sols (el 47,8%).

4.7.1.3 El nivell de vida
També volíem que els participants fessin un exercici d’avaluació
temporal i ens responguessin sobre l’actual nivell de vida de
la llar en relació a un període passat (2 anys). L’avaluació
majoritària de les llars pobres ha estat que la llar ha mantingut
el nivell de vida els darrers dos anys (més del 50% de llars
pobres ho afirmen), seguida a força distància per la visió que
el nivell de vida de la llar ha baixat lleugerament (28,1%) o,
encara més lluny, que ha augmentat lleugerament (15,7%).
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La gran majoria de representants de llars
que no es troben en
situació de pobresa
ubiquen la seva llar en
la classe mitjana (dues
de cada tres), opinió
que no és compartida
per les persones que
sí que formen part del
col·lectiu de pobres. En
aquest darrer cas surten a la llum les dificultats a les quals han de
fer front les llars pobres
i en la meitat de casos
les respostes són mitjana-baixa (26,2% del
total de llars pobres),
baixa (19,7%) o directament pobra (4,9%).
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31. Distribució de les llars pobres i no pobres segons la valoració
de les condicions de vida actuals en relació a fa 2 anys

I, de forma similar, també preguntàvem sobre quines
expectatives de futur existien per a la llar, prenent l’any següent
com a referència. En aquest cas, disminueix el percentatge de
llars que creuen que la situació empitjorarà en un futur però
això no comporta un major optimisme ja que el percentatge de
llars que creuen que el nivell de vida l’any que ve serà millor
que l’actual és pràcticament invariable.
32. Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
valoració de les condicions de vida actuals per l’any que ve
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Però, potser més interessant que veure per separat aquestes Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarradiferències de percepció entre la població pobra i la no pobra, gona
és poder integrar ambdues dimensions temporals.

Tant les llars pobres com les no pobres apunten majoritàriament

4.7 LES SUBJECTIVITATS
DE LA POBRESA

a una estabilitat –o estancament, segons com es miri- en
l’evolució del seu nivell de vida: el 38,8% de les llars pobres i
el 34,8% de les no pobres opinen que la seva situació fa dos
anys, actualment, i l’any que ve és i serà similar. Ara bé, és
simptomàtic que a molt poca distància hi trobem el nombre
de les llars que preveuen que l’evolució al llarg de tot aquest
període haurà estat descendent: gairebé una de cada tres llars,
tant pobres com no pobres, diuen que el nivell de vida de la llar
l’any que ve serà pitjor que el que tenien fa 2 anys. També és
simptomàtic que siguin les llars no pobres les que afirmin amb
major rotunditat que la situació actual respecte al passat i la
futura respecte a l’actual empitjorarà.
Que la situació millori és l’opció que desperta menys grau d’acord
entre les llars: tan sols una de cada cinc llars pobres i una de
cada quatre llars no pobres creuen que el seu nivell de vida
haurà millorat en aquest període de tres anys. Entre aquestes,
una bona part d’aquestes llars creuen que la millora en el seu
nivell de vida ja s’hauria donat en els darrers dos anys, mentre
que la previsió de futur no sembla tant optimista.

Situació respecte fa 2
anys

Taula 36. Valoració temporal de les condicions de vida respecte al
passat i pel futur, segons si la llar és pobra o no
Situació l’any que ve
Llars pobres
Pitjor o molt
Millor o
Igual
pitjor
molt millor
Pitjor o molt pitjor
13,2
12,4
5,8
Igual
Millor o molt millor

7,4
1,7
Llars no pobres
Pitjor o molt
pitjor

38,8

6,6

8,3

5,8

Igual

Millor o
molt millor

Pitjor o molt pitjor

16,5

9,9

4,9

Igual
Millor o molt millor

5,8
2,4

34,8
11,8

4,7
9,2
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L’avaluació majoritària
de les llars pobres ha
estat que la llar ha mantingut el nivell de vida
els darrers dos anys
(més del 50% de llars
pobres ho afirmen),
seguida a força distància per la visió que el
nivell de vida de la llar
ha baixat lleugerament
(28,1%) o, encara més
lluny, que ha augmentat
lleugerament (15,7%).
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El 38,8% de les llars
pobres i el 34,8% de
les no pobres opinen
que la seva situació
fa dos anys, actualment, i l’any que ve és i
serà similar. Ara bé, és
simptomàtic que a molt
poca distància hi trobem el nombre de les
llars que preveuen que
l’evolució al llarg de tot
aquest període haurà
estat descendent: gairebé una de cada tres
llars, tant pobres com
no pobres, diuen que el
nivell de vida de la llar
l’any que ve serà pitjor
que el que tenien fa 2
anys
Tan sols una de cada
cinc llars pobres i una
de cada quatre llars no
pobres creuen que el
seu nivell de vida haurà
millorat en aquest període de tres anys

4.7.3 Sobre la ideologia i la identitat nacional

Pel que fa a la ideologia, les diferències entre llars pobres i no
pobres són pràcticament inexistents. Una clara majoria de la
població opta per posicions properes a l’“esquerra” o, a certa
distància, al “centre”. Les posicions conservadores queden
reduïdes a poc més d’un 10% de les persones enquestades.
33. Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
ubicació ideològica

Tampoc hi ha diferències substancials pel que fa a la identificació
nacional dels representants de les llars. La identificació catalana
(“més català que espanyol”, o “només català”) té una lleugera
major concentració de representants de llars pobres: el 38,2%
afirmen tenir aquesta identificació nacional, per un 31,9% dels
representants de llars no pobres. La identificació espanyola
(“més espanyol que català”, o “només espanyol”) està força
menys estesa i presenta, a la inversa que en la catalanitat,
una lleugera major concentració de llars no pobres (21,7%)
que de llars en situació de pobresa (16,3%). Aquesta mateixa
sobrerepresentació de les llars no pobres el trobem en les llars
on el seu representant afirma sentir-se igual d’espanyol que de
català: així s’hi senten el 37% dels representants de les llars no
pobres i el 30,9% dels de les pobres. Per últim, els altres tipus
d’identificacions, majoritàriament lligades al fenomen migratori,
també presenten una elevada concentració de població pobra.
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34. Distribució de les llars pobres i no pobres segons la Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarraidentificació nacional
gona
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Pel que fa a la ideologia, les diferències entre llars pobres i no pobres són pràcticament
inexistents.

4.7.4 Sobre les raons de la pobresa
En darrer terme, vam creure oportú preguntar als representants
de les llars sobre per què creien que existia la pobresa a la
nostra societat.
Amb independència del tipus de llars (pobres o no pobres),
l’explicació més generalitzada sobre la pobresa (en més
d’un terç de les respostes) rau en la injustícia de la societat.
Pels representants de les llars pobres, la segona causa més
acceptada és la insuficiència de l’ajuda cap a aquest col·lectiu.
Per tant, aquestes llars adopten majoritàriament un discurs
crític i estructural al voltant de la pobresa: les raons cal buscarles en les disfuncionalitats del sistema de relacions socials i en
la falta de mecanismes per afrontar les falles del sistema.
Ara bé la tercera causa de pobresa més acceptada entre el
col·lectiu pobre és el poc esforç que fan les persones pobres per
sortir de la seva situació i que, paradoxalment, rep més suport
entre el col·lectiu pobre que entre el col·lectiu no pobre. Podem
interpretar que aquest discurs de culpa respon a estratègies
de rivalitat entre iguals, si bé aquesta idea requereix d’una
contrastació molt més depurada.
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El discurs passiu, que fa referència a una suposada mala sort
o a la inevitabilitat de l’existència de la pobresa rep, entre el
col·lectiu de pobres, menys suport que entre el de no pobres.
Taula 37. Discurs entorn de les causes de la pobresa, segons si la
llar és pobra o no
Llars pobres
Llars no pobres
Han tingut mala sort a la vida

La identificació catalana (“més català que
espanyol”, o “només
català”) té una lleugera
major concentració de
representants de llars
pobres:

8,6

8,4

És inevitable

12,8

16,1

Total "discurs passiu"

21,4

24,5

La societat és injusta

33,3

35,8

L'ajuda és insuficient

19,7

13,7

Total "discurs crític"

53,0

49,6

No s'esforcen per sortir-ne

14,5

12,4

Total "discurs de culpa"

14,5

12,4

Altres

11,1

13,5

La identificació espanyola (“més espanyol
que català”, o “només
espanyol”) està força
menys estesa i presenta, a la inversa que en
la catalanitat, una lleugera major concentració de llars no pobres
Els
altres
tipus
d’identificacions, majoritàriament lligades
al fenomen migratori,
també presenten una
elevada concentració
de població pobra.
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4.8.1 Introducció
Amb independència del
tipus de llars (pobres o
4.8.1.1 La pobresa més enllà de les variables monetàries no pobres), l’explicació
més generalitzada sobre la pobresa (en més
En els apartats anteriors d’aquest estudi sobre la pobresa d’un terç de les respostes) rau en la injustícia
a Tarragona hem utilitzat el concepte de pobresa relativa,
de la societat. Pels rebasada exclusivament en criteris monetaris. Com hem dit a
presentants de les llars
la introducció, però, darrerament estan sorgint, sobretot a pobres, la segona caunivell europeu, altres perspectives d’estudi de la pobresa que sa més acceptada és la
intenten incloure altres dimensions que superin les limitacions insuficiència de l’ajuda
cap a aquest col·lectiu.
que presenta la variable renda.
Per tant, aquestes llars
adopten
majoritàriaLa perspectiva multidimensional és de recent articulació i, a
ment un discurs crític i
la vegada, té major amplitud que la perspectiva monetària a estructural al voltant de
l’hora de construir una definició universalment defensable del la pobresa
fenomen de la pobresa; definició aplicable a qualsevol espai i
moment i que ha de servir per entendre globalment el problema
de la pobresa (De la Cal, 2005). Des de les aportacions que
entenen la pobresa com una mancança multidimensional, el
centre d’interès es desplaça de les condicions econòmiques:
es tenen en compte les condicions socials d’existència de la
població pobra, tot considerant la pobresa com el resultat
d’un conjunt de mancances tant a nivell material (ingressos,
renda, consum) com a nivell no material (salut, debilitat social,
marginació, exclusió, falta d’informació, de formació, de drets
ciutadans i polítics o de possibilitat d’exercir-los, de participació
en els mecanismes de redistribució, fragilitat de relacions
socials, etc.) (De la Cal, 2005; Dominguez i Martin, 2006).
És a partir dels anys 70 quan comencen a aparèixer un conjunt
d’aportacions que argumenten que cal entendre el concepte
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de pobresa com una multitud de dèficits i no com una estricta
mancança d’ingressos, incorporant a l’anàlisi vàries dimensions
tant materials com no materials amb la voluntat, així, d’integrar
la multidimensionalitat del fenomen i identificar-ne els processos
que en són origen (INE, 2006; Cal, 2005; Ayllón, Mercader i
Ramos, 2003). Aquest canvi de mentalitat s’ha vist acompanyat
d’un canvi en la terminologia, explícit en el marc de la Unió
Europea i l’Eurostat: el concepte “pobresa” s’està limitant a
la falta de recursos monetaris, mentre que nous conceptes,
com “exclusió social”, concepte aparegut recentment en relació
amb la nova pobresa, ressalten la pluridimensionalitat del
fenomen. L’exclusió social “implica la privació en un ampli rang
d’indicadors, materials i no materials. Aquesta privació pot venir
donada no només per la falta de recursos personals, sinó també
per la insuficiència de recursos col·lectius” (De la Cal, 2005:28).
Tal com apunta Sen (2000) (citat a De la Cal, 2005:29), la
importància del concepte d’exclusió social rau en que emfatitza
el paper dels aspectes relacionals en la privació de capacitats
i, per tant, en l’experiència de la pobresa: trobar-se exclòs
socialment pot esdevenir per sí sol un factor de privació i, a la
vegada, pot ser origen de privacions en altres dimensions.
Els estudis d’INE (2006:25) i Ayllón, Mercader i Ramos (2003:88)
sintetitzen algunes de les principals crítiques efectuades a la
utilització de la renda com a única variable analitzada en l’estudi
de la pobresa i, per tant, situen les causes de la necessitat
d’abordar la pobresa des d’una òptica multidimensional en:
a) L’estudi de la pobresa des d’una òptica exclusivament

monetària mostra tan sols una part del fenomen, i suposa
que les llars amb mateixos ingressos gaudeixen de les
mateixes condicions de vida. D’aquesta manera, no es
tenen en compte les pautes d’estalvi/desestalvi seguides
en períodes previs, o la possessió d’altres tipus de recursos
com el patrimoni, que poden ser utilitzats per evitar la
caiguda a la pobresa. També s’obvien altres tipologies
de variables que no estan directament relacionades amb
la renda, com l’educació, el suport d’amics i familiars, la
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possibilitat d’accedir al crèdit, etc. Així, persones amb un
mateix nivell de renda corrent poden tenir condicions de
vida diferents, o patir diversos graus de privació.
b) La dificultat per avaluar les necessitats dels individus no

permeten identificar clarament els recursos necessaris
per assolir un cert nivell de benestar econòmic. D’aquesta
manera, una òptica basada exclusivament en els ingressos
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no té en compte l’obtenció de recursos que satisfacin
les necessitats per altres vies com l’autoconsum, les
retribucions en espècies, les prestacions no monetàries
que resulten de la utilització dels béns i serveis públics,
l’habitatge en cessió gratuïta, entre d’altres.
c) Alguns estudis empírics (Townsend, 1979, per al Regne

Unit; Nolan i Whelan, 1996, per a Irlanda; i Mercader,
Ramos i Ayllón, 2005, per a Catalunya) determinen que
el grup d’individus que pateix pobresa monetària no es
correspon plenament, tot i tenir una extensa base conjunta,
amb el grup que patia privació, i aquesta diferència és
notable en alguns col·lectius (vegeu l’apartat 2.2.2.4: La
privació a Catalunya).
d) Per altra banda, a Europa, arran de l’ampliació de la UE

fins a 25 Estats membres, s’està ressaltant la importància
de disposar de mesures de pobresa que puguin ser
utilitzades per a realitzar comparacions entre països.
Les mesures de pobresa relativa tenen desavantatges en
aquest sentit, donades les fortes diferències socials entre
els països membre, ja que aporten resultats molt similars
en països amb condicions de vida molt diferents.
La perspectiva multidimensional permet, doncs, contemplar un
conjunt de desavantatges en l’obtenció de tot tipus de recursos
(no només econòmics), la qual cosa impedeix a la població pobra
l’exercici dels seus drets, així com també en limita la capacitat
d’elecció sobre el control de les seves vides. Per tant, la clau
no està en mesurar si un determinat conjunt de recursos són
reduïts o no, sinó en avaluar la seva suficiència per a generar
capacitats o dur a terme determinades activitats, tenint en
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compte aspectes no estrictament monetaris que poden ser
tan variats com el clima, l’estat de salut, l’edat, el sexe, entre
d’altres.
Si bé a Catalunya i l’Estat espanyol els estudis que promouen una
visió multidimensional de la pobresa (vegeu: Ayllón, Mercader
i Ramos, 2003 a nivell català; Sanzo, 2000, per a Euskadi; i
Martínez, 2007; Maestro i Martínez, 2003; i Pérez-Mayo, 2003,
a nivell estatal) no han aparegut fins els darrers anys, fruit
de les carències en l’obtenció de dades adequades, a Europa
és on més han proliferat els estudis sobre la pobresa a través
d’aquest prisma (D’Ambrosio, 2002; Gordon, 2000; Layte,
2000; Paugam, 2007; Townsend, 1979, 1993, 1999). De fet, el
propi EUROSTAT integra aquesta perspectiva multidimensional
en la seva proposta de construcció d’indicadors d’exclusió social
i pobresa, classificant-los per ordre de prioritat en tres nivells:
10 indicadors primaris composats per aquells àmbits considerats
més importants de cara a l’exclusió social (i entre els quals hi
ha la pobresa monetària); 8 indicadors secundaris que donarien
suport als primers, i que descriuen altres dimensions de la
problemàtica; i un conjunt no determinat d’indicadors a lliure
elecció dels Estats Membre, de cara a objectivar les peculiaritats
dels seus àmbits específics (Eurostat, 2001).

4.8.1.2 El concepte de privació relativa de Townsend
L’anàlisi de la privació que mostrem aquí segueix les directrius
utilitzades per Townsend en el seu estudi sobre les condicions
de vida al Regne Unit, de l’any 1979, on defineix la pobresa
no monetària com a privació relativa (deprivation) entesa
com a desavantatge relatiu respecte a l’estil de vida donat en
una societat, tant en les seves formes materials com socials,
desplaçant així la literatura sociològica de la pobresa cap a
postures clarament relatives i centrades en la desigualtat
o la privació. El sociòleg argumenta que la falta de recursos
monetaris no equival a privació, a necessitats no cobertes o a
pobresa, si bé reconeix que és un agreujant clau per entendre
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la privació. Townsend desenvolupa un conjunt d’indicadors
de privació objectiva, des de mancances a les llars on viuen
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fins a la possibilitat de participar en activitats on participa la
4.8 La pobresa no momajoria de la població. L’autor construeix un índex de privació netària: privació mulmultidimensional a partir de 60 indicadors sobre l’alimentació, tidimensional a la ciuvestimenta, salut, oci, equipament de la vivenda, béns, etc.,
dels quals en selecciona 13 de forma arbitrària, als quals atorgà
la mateixa importància, i els considera com a bàsics i universals
(és a dir, estàndards per a qualsevol individu, independentment
del sexe o l’edat). L’índex respon a una simple agregació12 del
nombre de privacions de l’individu, de 0 (en el cas de no patir
cap privació) a 12 (privació en tots els àmbits), i on la privació
apareixia per la mancança de 5 o més d’aquests indicadors. El
que pretén Townsend amb aquest índex és identificar la relació
entre el nivell de renda i la privació, és a dir: determinar si hi
ha un punt en l’escala de la distribució de recursos per sota del
qual les famílies presenten majors dificultats per participar de
les costums, activitats i dietes de l’estil de vida de la societat;
i fixar en aquest punt el llindar de pobresa monetària. Dels
13 indicadors, 7 responen a privació material (dieta, vestit,
estructura de la llar, equipament de la llar, medi ambient,
localització i treball) i 6 a privació social (drets de treball,
activitats familiars, integració en la comunitat, participació en
institucions socials, activitats d’oci i educació), és a dir, el no
accés a les costums, activitats i relacions ordinàries (Townsend,
1993:70-74, citat a De la Cal, 2005:61). En el seu estudi, aquest
llindar és situa en el 150% de la renda mínima del Regne Unit,
descobrint que per sota d’aquesta renda les llars acumulaven
desavantatges multdimensionals. De la seva proposta deduïm,
doncs, que hi haurà individus que podran patir diverses formes
de privació: simple/múltiple. Per tant, poden haver-hi persones
amb suficiència de recursos materials que, tot i això, pateixin
major privació social que individus amb pitjors condicions
econòmiques.

12
En una escala binària on 0 equival a no patir privació en l’indicador respectiu, i 1 equival a
patir privació.
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4.8.2 Procediments metodològics per al càlcul
de la privació

Per a la mesura de la privació hem construït tres Índexs de Privació
que abarquen tres dimensions de la vulnerabilitat no monetària.
Aquestes tres dimensions són la Privació Bàsica en l’Habitatge,
la Privació Bàsica de Consum i la Privació Secundària, i estan
construïdes a partir de 24 indicadors inclosos en l’ECVT.
Els detallem tot seguit.
La dimensió de privació bàsica en habitatge està formada per
12 indicadors:
Taula 38. Indicadors que composen l’Índex de Privació en
l’Habitatge
1
Presència a la llar d’humitat, goteres i/o podridura
2

Presència d’esquerdes

3

Existència de problemes estructurals

4

Existència de barreres arquitectòniques

5

Falta de llum natural en alguna peça

6

Falta de ventilació

7

Fred per mal aïllament

8

Instal·lacions deficients d'aigua, gas o llum

9

Aparició de plagues (termites, etc.)

10

Existència de soroll que dificulti el descans

11

Contaminació, brutícia en l’entorn de l’edifici

La dimensió bàsica de consum inclou 6 indicadors:
Taula 39. Indicadors que composen l’Índex de Privació Bàsica
1

Greus dificultats en la compra de carn i peix de forma quotidiana

2

Greus dificultats en la compra de medicaments

3

Greus dificultats en la compra de roba d’abric

4

Dificultats en la compra de roba nova i sabates cada temporada

5

La llar s’ha retardat en el pagament del lloguer/hipoteca en els darrers
12 mesos

6

La llar s’ha retardat en el pagament de rebuts en els darrers 12
mesos

326

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

I, per últim, la dimensió secundària inclou 8 indicadors:
Taula 40. Indicadors que composen l’Índex de Privació
Secundària
1

Les despeses de l’habitatge suposen un gran esforç per a la llar

2
3

Possibilitat de permetre’s un habitatge confortable
Possibilitat de canviar els mobles quan es fan malbé

4

Possibilitat de canviar els electrodomèstics quan s’espatllen

5

Disponibilitat d’un mitjà de transport

6

Possibilitat de fer regals a familiars o amics un cop a l’any

7

Possibilitat d’anar de vacances un cop a l’any
Possibilitat d’assistir a béns culturals (cinema, teatre, concerts...) de
forma regular

8

Per a la construcció de l’índex de privació de cada dimensió
s’han tingut en compte les respostes de les llars a cadascun
dels indicadors pertinents, construint una variable dicotòmica
on 1 equival a privació i 0 equival a no privació. S’han ponderat
els resultats de forma que aquells indicadors on l’existència de
privació fos menor tinguessin major pes dins el còmput global,
entenen que es tractava de privacions de major gravetat. El
resultat d’aquesta suma ponderada es dividia entre la suma de
proporcions de llars que no pateixen privació en aquell bé, i el
resultat es multiplicava per 100. Així, hem obtingut un índex
de 0 a 100 on 0 equival a no patir privació en cap àmbit i 100
equival a patir privació en tots els àmbits.

4.8.3 Pobresa i privació: dues cares d’un mateix
fenomen
La pobresa i la privació són dos fenòmens que, complementats,
ajuden a donar una visió molt més completa de la presència
de llars desafavorides a casa nostra. En aquest sentit, gairebé
totes les llars pobres (97,5%) afirmen tenir privació en algun
dels indicadors seleccionats, però hi havia un 26,6% de llars
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que patien alguna privació i que no estaven sota el llindar de
la pobresa. Aquests percentatges, però, es veuen influïts pels
elevats valors que les llars han donat a la privació en matèria
d’habitatge.
En la següent taula sintetitzem la relació entre pobresa i
privació. Més de 6 de cada 10 llars pobres es veuen afectades
per algun dels tres tipus de privació, percentatges que, en el
cas del consum bàsic i de la dimensió secundària, doblen els
que detectem per les llars no pobres. D’aquesta manera, es
confirmaria la hipòtesi que les llars, en el cas que vegin reduïda
la seva renda, optarien per una estratègia de contenció de
despeses, sobretot, en l’àmbit de la dimensió secundària i en

Per a la mesura de la
privació hem construït
tres Índexs de Privació
que abarquen tres dimensions de la vulnerabilitat no monetària.
Aquestes tres dimensions són la Privació
Bàsica en l’Habitatge,
la Privació Bàsica de
Consum i la Privació
Secundària, i estan
construïdes a partir de
24 indicadors inclosos
en l’ECVT.

el consum. En canvi, l’habitatge es presenta com una dimensió
d’àmbit més estructural, i tres de cada quatre llars (tant pobres
com no pobres) afirmen patir alguna privació. En aquest sentit
cal apuntar que aquest alt percentatge es deu, en gran mesura,
a factors externs a la llar i, per tant, que depenen no tant de
la capacitat de la pròpia llar de garantir unes condicions de
vida dignes sinó de les administracions socials competents: els
indicadors de la dimensió d’habitatge que afecten a més llars
són el soroll de l’entorn (31,3%), les barreres arquitectòniques
(30,3%) i la contaminació o la brutícia (30,2%).
Ara bé, on no queda dubte de la influència de les desigualtats
de renda (i, per tant, de la pobresa) en les condicions de vida
de les persones és en el càlcul dels valors mitjans dels tres
índexs. En tots tres índexs (especialment en el consum i en la
dimensió secundària), el valor mitjà és clarament superior en
les llars que estan sota el llindar de pobresa que en les llars no
pobres.
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Taula 41. Afectació de les tres dimensions de privació (en
percentatges i puntuació mitjana) segons si la llar és pobra o no
Percentatge
de llars
pobres
que pateix
alguna
privació

Percentatge
de llars
no pobres
que pateix
alguna
privació

Valor
mitjà
índex
(llars
pobres)

Valor
mitjà
índex
(llars no
pobres)

Dimensió Bàsica
Habitatge

74,4

75,1

20,7

14,4

Dimensió Consum

62,3

33

36,9

8,4

Dimensió Secundària

81,8

39,2

40,2

17,8
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A continuació mostrem els percentatges de llars que han afirmat
que pateixen privació per cada un dels indicadors que formaven
els respectius índexs de privació. Els resultats estan desagregats
entre les llars que estan per sota el llindar de pobresa i aquelles
que es troben per sobre del llindar.
Com hem dit, dos dels tres indicadors d’habitatge que afecten
a un major percentatge de llars, tant pobres com no pobres,
fan referència a aspectes externs o difícilment abordables des
d’una actuació concreta: l’existència de soroll i la contaminació.
Entre la resta, el que destaca per sobre de tots és l’existència
de barreres arquitectòniques: més d’una tercera part de llars
pobres afirmen que existeixen barreres d’aquest tipus al seu
edifici i, si tenim en compte la relació entre pobresa i edat
avançada, aquest fet pot agreujar les condicions de vida dels
seus habitants. L’existència d’esquerdes, la manca de llum
natural en alguna peça de l’habitatge, el fred per mal aïllament
i la presència d’humitat són (tant per les llars pobres com no
pobres, però sobretot per les primeres), les següents privacions
més generalitzades pel que fa als habitatges dels ciutadans.
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En aquest sentit, gairebé totes les llars pobres (97,5%) afirmen
tenir privació en algun
dels indicadors seleccionats, però hi havia
un 26,6% de llars que
patien alguna privació i
que no estaven sota el
llindar de la pobresa.
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Les llars, en el cas que
vegin reduïda la seva
renda, optarien per una
estratègia de contenció
de despeses, sobretot, en l’àmbit de la dimensió secundària i en
el consum. En canvi,
l’habitatge es presenta com una dimensió
d’àmbit més estructural, i tres de cada quatre
llars (tant pobres com
no pobres) afirmen patir alguna privació
En tots tres índexs (especialment en el consum i en la dimensió
secundària), el valor
mitjà és clarament superior en les llars que
estan sota el llindar de
pobresa que en les llars
no pobres

Taula 42. Percentatge de llars afectades pels indicadors de la
dimensió d’habitatge, segons relació amb la pobresa
Llars
Llars no
pobres
pobres
Presència a la llar d’humitat, goteres i/o
17,8
14,2
podridura
Presència d’esquerdes
27,9
16,2
Existència de problemes estructurals

13,1

9,6

Existència de barreres arquitectòniques

35,5

29,3

Falta de llum natural en alguna peça

21,5

13,7

Falta de ventilació

10,7

2,8

Fred per mal aïllament

19,7

8,4

Instal·lacions deficients d'aigua, gas o llum

13,1

4,5

Aparició de plagues (termites, etc.)

13,1

4,9

Existència de soroll que dificulti el descans

27,9

32,8

Contaminació, brutícia en l’entorn de l’edifici

33,6

31,2

Pel que fa a la dimensió bàsica del consum, aquí les diferències
entre població pobra i no pobra són extremes. Més de la meitat
de llars pobres de Tarragona afirma que comprar roba nova
i sabates cada any suposa una greu dificultat per a la llar. Al
voltant de quatre de cada deu té dificultats per comprar carn i
peix de forma quotidiana o medicaments, i que s’han retardat
en el pagament del lloguer/hipoteca o de rebuts. En les llars
que no es troben en situació de pobresa, excepte les dificultats
en la compra de roba nova i de sabates cada temporada, que
afecten a poc més d’una quarta part de la població, la resta de
privacions afecten a menys d’un 10% del total.
Taula 43. Percentatge de llars afectades pels indicadors de la
dimensió de consum, segons relació amb la pobresa
Llars
Llars no
pobres
pobres
Greus dificultats en la compra de carn i peix de
41,1
7,2
forma quotidiana
Greus dificultats en la compra de medicaments
Greus dificultats en la compra de roba d’abric
Dificultats en la compra de roba nova i sabates
cada temporada
La llar s’ha retardat en el pagament del lloguer/
hipoteca en els darrers 12 mesos
La llar s’ha retardat en el pagament de rebuts
en els darrers 12 mesos
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36,6

3,2

13

5,9

56,9

27,2

38,5

6,3

41

6,6
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Per últim, fem referència a la privació secundària en l’àmbit Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarrade consum, que inclou indicadors que al nostre entendre no gona
impliquen unes mancances en les condicions de vida tan greus
4.8 La pobresa no mocom les incloses a la dimensió bàsica del consum. Un primer netària: privació mulcop d’ull ja ens serveix per evidenciar que, altra vegada, les tidimensional a la ciutat de Tarragona

diferències existents entre les llars pobres i les no pobres són
substancials. Aspectes com el reconeixement que les despeses
de l’habitatge suposen un gran esforç econòmic per a la llar, Dos dels tres indicadors d’habitatge que
la impossibilitat d’anar de vacances un cop l’any o d’assistir
afecten a un major perregularment a actes culturals, i la impossibilitat de canviar els
centatge de llars, tant
mobles o els electrodomèstics quan s’espatllen formen part de pobres com no pobres,
la quotidianitat de la població pobra tarragonina.
fan referència a aspectes externs o difícilment abordables des
Taula 44. Percentatge de llars afectades pels indicadors de la
dimensió secundària de consum, segons relació amb la pobresa
d’una actuació concreLlars
Llars no
ta: l’existència de soroll
pobres
pobres
i la contaminació. Entre
Les despeses de l’habitatge suposen un gran esforç
la resta, el que destaca
67,2
35,4
per a la llar
per sobre de tots és
Possibilitat de permetre’s un habitatge confortable
11,4
7,8
l’existència de barreres
Impossibilitat de canviar els mobles quan es fan malbé
54,1
24
arquitectòniques
Impossibilitat de canviar els electrodomèstics quan
s’espatllen

52,5

14,9

No disponibilitat d’un mitjà de transport

31,7

17,9

Possibilitat de fer regals a familiars o amics un cop a l’any

11,4

6,4

Impossibilitat d’anar de vacances un cop a l’any

60,2

29,6

Impossibilitat d’assistir a béns culturals (cinema,
teatre, concerts...) de forma regular

55,3

18,9

4.8.4 La caracterització de la privació
En aquest punt, el darrer de l’apartat sobre privació, hem volgut
fer una breu radiografia de les principals característiques de
les llars i dels individus que es veuen afectats per cadascun
d’aquests tres tipus de privació. Hem detectat uns perfils base
associats a cada dimensió de privació. Ara bé, potser el més
destacat és que a mesura que passem d’una dimensió a l’altra
(de la dimensió d’habitatge a la de consum bàsic, i d’aquest a
la de consum secundari) s’hi afegien nous perfils de població.
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Més de la meitat de
llars pobres de Tarragona afirma que comprar
roba nova i sabates
cada any suposa una
greu dificultat per a la
llar. Al voltant de quatre
de cada deu té dificultats per comprar carn i
peix de forma quotidiana o medicaments, i
que s’han retardat en el
pagament del lloguer/
hipoteca o de rebuts.
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Aspectes com el reconeixement que les despeses de l’habitatge
suposen un gran esforç
econòmic per a la llar, la
impossibilitat d’anar de
vacances un cop l’any
o d’assistir regularment
a actes culturals, i la
impossibilitat de canviar els mobles o els
electrodomèstics quan
s’espatllen formen part
de la quotidianitat de la
població pobra tarragonina.

Passem-ho a veure.
En primer lloc, les llars que es veuen afectades en major mesura
per les privacions relatives a l’habitatge són, sobretot, les més
envellides. Envellides tant pel que fa a l’habitatge a nivell físic
(el barri on hem detectat major privació en l’habitatge és la Part
Alta de la ciutat), com pel que fa als seus ocupants (la tipologia
de llar que més pateix els efectes d’aquesta privació són les
formades per una persona jubilada sola i, per edats, aquelles on
la persona de referència té més de 65 anys). Que la llar estigui
formada per un membre, que la persona de referència sigui
dona, que sigui vídua i que consideri que l’estat de salut de la llar
és dolent són altres elements inherents a un perfil molt concret
(dones vídues que viuen soles) que veiem clarament relacionats
amb les privacions en uns habitatges majoritàriament antics
(aquelles llars on l’habitatge està construït abans de la dècada
de 1970 són les que pateixen amb diferència major privació).
Davant aquesta situació, la vulnerabilitat d’aquest perfil de
població que ja hem observat en capítols anteriors impedeix
que es puguin dur a terme millores en l’àmbit de la vivenda. I la
situació encara s’agreuja més si tenim en compte que aquests
habitatges poc funcionals allotgen al col·lectiu de població que,
segurament, pateix més qualsevol disfuncionalitat.
L’existència de privacions en l’àmbit més bàsic del consum també
és característica del mateix perfil que pateix greus privacions
en l’habitatge: dones d’edat avançada que viuen soles. En
aquest cas, però, la privació no ve associada a l’envelliment
de l’habitatge sinó a la manca de rendes per poder realitzar
despeses de forma acomodada. Per això, a certa distància
d’aquest col·lectiu d’alt risc hi trobem un altre perfil de població
que no patia en excés privacions en l’habitatge però si que les
pateix en el consum: individus de mitjana edat, majoritàriament
dones, que viuen sols i que no tenen una vinculació amb el
mercat de treball. I per això, també, la privació en l’àmbit del
consum es dóna en major mesura en els barris de la perifèria
de la ciutat, on tot i que les cases no són tan velles com al casc
històric, des de la seva construcció s’hi ha anat concentrant bona
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part de la població de rendes més baixes de Tarragona. Altres Capítol 4. la pobresa
a la ciutat de tarracaracterístiques, com la feminització, el baix nivell d’estudis o gona
els problemes de salut serien altra vegada agreujants de la
4.8 La pobresa no mosituació de privació.
netària: privació mulEn darrer lloc, la privació secundària segueix una pauta similar
a la privació bàsica de consum, i hi tornem a detectar els dos
grups citats anteriorment. Però ara s’hi afegeixen dos col·lectius
més, que tenen unes característiques comunes com una menor
edat de la persona de referència i la llunyania respecte a la
jubilació. La seva vulnerabilitat s’explica per una relació feble
amb el mercat de treball (treballs a jornada parcial), per ocupar
categories laborals d’escala mitjana o baixa, o per trobar-se
directament en situació d’atur. També habiten en barris perifèrics,
i majoritàriament de lloguer. La diferència rau, bàsicament, en
el seu estat civil i en la tipologia de la llar: un col·lectiu estaria
format per persones solteres (homes o dones) que viuen soles
i l’altre per persones que surten d’un procés de ruptura familiar
(sobretot dones) i que viuen amb altres familiars.
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5

Capítol

Conclusions

Població
1. El Camp de Tarragona es considera com la segona àrea

Al camp de tarragona
hi ha hagut un intens
creixement econòmic i
elevat creixement demogràfic

metropolitana de Catalunya, una zona geogràfica d’un intens
creixement econòmic i que funciona com a motor de desenvolupament de tot el Principat. La potencialitat econòmica de la
demarcació ha anat en paral·lel a un elevat creixement demogràfic. A la ciutat de Tarragona l’any 2007 hi havia un 19% més
de població que al 1998. La població de la ciutat s’ha multiplicat
per 5,3 des del 1900.

2. La vitalitat de la ciutat es manifesta en la nova composició
A la ciutat de Tarragona
l’any 2007 hi havia un
19% més de població
que al 1998

de les llars, amb l’augment de la natalitat i amb la capacitat
que té d’incloure nous veïns procedents de molts diferents indrets, sobretot estrangers. La ciutat, i el Camp de Tarragona en
general, concentren cada vegada més un tipus de població que
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La ciutat s’ha de preparar per liderar un procés
de creixement sociodemogràfic que li porti a
ser en la dècada vinent
un àrea cohesionada
La immigració estrangera ha experimentat
un important increment
en els darrers anys en
un període molt curt de
temps

decideix venir a viure al nostre territori fent una anàlisi de cost
d’oportunitats. La ciutat s’ha de preparar per liderar un procés
de creixement sociodemogràfic que li porti a ser en la dècada
vinent un àrea cohesionada. Les infrastructures, el teixit empresarial, les oportunitats d’ocupació i la intervenció pública
han de determinar en un futur proper una situació en la que
l’oportunitat de viure al Camp de Tarragona sigui un valor afegit
per a les famílies i els individus.

3. La taxa bruta de creixement migratori és positiva, amb dal-

tabaixos durant el període 1988-2007, per l’efecte de la immigració. La immigració estrangera ha experimentat un important increment en els darrers anys en un període molt curt de
temps.

Ingressos de les llars
4. Els ingressos mitjans mensuals de les llars de Tarragona

es troben entre els 1.726,8 € i els 1.953,9 €. D’una banda, el
23% de les llars tenen uns ingressos anuals inferiors o iguals
a 9.000 €, i d’una altra, el 22,6% ingressen més de 35.000 €
anuals. S’observa una situació dual pel que fa a la concentració
dels majors i dels menors ingressos anuals de les llars. Aquesta
situació és pròpia de la transformació de les societats urbanes,
amb un creixement de la distància entre els que més ingressen
i els que menys.

5. Es produeix una realitat dual pel que fa els ingressos. Aques-

S’observa una situació
dual pel que fa a la concentració dels majors i
dels menors ingressos
anuals de les llars

ta dualització es manifesta més clarament en unes zones de
Tarragona que no pas en altres. Així, els barris que presenten
idèntics o molt semblants percentatges (admetent una diferència aproximada del ± 5% ) en les cues o extrems dels ingressos
són: la Part alta, Eixample centre, Barris marítims i St. Pere i
St. Pau. Els barris on es produeix un predomini de llars amb
menys ingressos són l’Eixample sud (46% de llars amb ingressos anuals inferiors a 14.000 €), Torreforta (38%), Camp-clar
(47,2%), La Canonja (38,9%), Riu clar i Parc (40%), La Floresta
(50%) i Icomar i entrevies (83,3%). Contràriament, les zones
on predominen els trams de majors ingressos són l’Eixample
nord, Sant Salvador, Llevant i Miracle-Arrabassada, zones on
predominen les llars que sumen anualment més de 25.001 €.
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6. Arribar a final de mes: hi ha un 41,9% de llars que conside-

Capítol 5. Conclusions

ren que tenen dificultats per poder arribar a fi de mes amb els
actuals ingressos que perceben. Les llars que tenen més dificultats per arribar a final de mes amb els ingressos que perceben
són les llars formades per dos nuclis. La percepció de la gent
és que amb ingressos que estan situats en aquesta forquilla
[2.086 € - 1.898 €] poden viure sense dificultats mes a mes.

La percepció de la gent
és que amb ingressos
7. Estalvis de la llar: un 39,4% de les llars han experimentat que estan situats en
una reducció dels seus estalvis. Una mica més d’una de cada aquesta forquilla [2.086
quatre llars (concretament el 28,9%) no podria mantenir-se el € - 1.898 €] poden viuseu nivell de despesa ni tan sols un mes només amb els seus re sense dificultats mes
actuals estalvis.
a mes

8. Endeutament de la llar: l’endeutament de la llar no neces- un 39,4% de les llars

sàriament implica una situació lligada a la pobresa, sinó que han experimentat una
posa de manifest que és una característica més bé pròpia reducció dels seus esd’economies familiars que poden qualificar-se de classe mitja o talvis
mitja-baixa.
Es planteja un futur
9. Nivell de vida de la llar: el 31,4% de les llars tenen la per- d’incertesa per a les
cepció d’haver perdut nivell de vida respecte a fa dos anys, llars
mentre que en l’altre extrem, el 21% consideren haver millorat
el seu nivell de vida. El 57% creu que el proper any el seu ni- El 50% de les llars de
vell de vida romandrà igual que en l’actualitat. Un 21,6% creu Tarragona habiten vique empitjorarà i un 21,4% que millorarà. Es planteja un futur vendes que tenen 85
m2 o menys
d’incertesa per a les llars.

Habitabilitat
10. El 62,7% de les llars de Tarragona estan situades en edi-

ficis de més de 10 habitatges. La mitjana de peces dels habitatges de Tarragona és de 7. El 43,6% de les llars viuen en
habitatges amb menys peces, mentre que el 56,4% de les llars
viuen en habitatges almenys de 7 peces. Les llars unipersonals i les parelles soles estan molt associades a habitatges de
menys de 6 peces, mentre que les llars monoparentals, les parelles amb fills i les llars amb dos nuclis o més, s’associen més
a habitatges de més de 8 peces. La mitjana de metres quadrats
dels habitatges és de 88,7 m2. El 50% de les llars de Tarragona
habiten vivendes que tenen 85 m2 o menys.
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11. Tres de cada quatre habitatges estan en règim de propie-

tat en diferents modalitats. El 23%, aproximadament, viuen en
règim de lloguer, també en diferents modalitats i el 3% viu en
habitatges cedits.

12. Un 15,8% dels habitatges enquestats estan sotmesos a
alguna modalitat de protecció oficial o pública. Les parelles amb
fills són les que més ús fan de les vivendes que tenen algun
tipus de protecció oficial i/o pública.

13. El principal problema d’habitabilitat que assenyalen els

El principal problema
d’habitabilitat és el dels
sorolls procedents dels
veïns, tràfic, de la indústria

entrevistats és el dels sorolls procedents dels veïns, tràfic,
de la indústria (33,4%). Li segueixen per ordre d’importància
l’existència de barreres arquitectòniques (el 31,5% de llars
viuen en edificis que presenten aquest problema) i el de la contaminació i la brutícia: un 30,6% de llars l’assenyalen com a
problema. L’existència de delinqüència a l’entorn de l’habitatge,
al barri o la zona de residència: el 26,7% de les persones entrevistades consideren que es dóna aquesta situació al seu voltant.

Privació
14. Cal subratllar que pobresa i privació són dos conceptes di-

Les llars que cauen sota
el que podem anomenar privació moderada
i severa, són un total
del 10,7%. Hi ha una
concentració de casos
respecte a la privació
moderada i severa en
les llars unipersonals

ferents i que tenen implicacions empíriques també diferents. Si
bé els individus o les llars que són pobres pateixen de privació
(sigui moderada o severa), no és pot inferir el mateix a l’invers.
Es donen moltes situacions en les que els individus i les llars
pateixen de privacions sobre determinats bens i/o situacions, i
no per això se’ls considera pobres. Les llars que cauen sota el
que podem anomenar privació moderada i severa, són un total
del 10,7%. Hi ha una concentració de casos respecte a la privació moderada i severa en les llars unipersonals.

15. Hi ha un 64,1% de les llars que suporten mensualment al-

gun tipus de pagament en concepte d’hipoteca, lloguer o préstec associat a l’ocupació de la vivenda. A un 52,9% de llars li
suposa bastant o molt esforç mantenir mensualment les despeses totals de l’habitatge. On suposa més esforç afrontar les
despeses totals de l’habitatge és en els barris en els que hi ha
hagut una major expansió en la construcció de nous habitatges
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i urbanitzacions. Un dels principals problemes en el sosteniment
familiar avui dia és el de les despeses lligades a l’habitatge,
d’entre les que sobresurten aquelles que tenen a veure amb el
lloguer i la compra del mateix. El nivell d’endeutament de les
famílies és important tenint en compte els ingressos nets mitjans anuals de les llars.

16. Bretxa digital: el percentatge de llars que no tenen ordi-

nador personal és del 30%. Un total de 38,5% de llars no estan
connectades a la xarxa. Les llars que més es veuen afectades
per la situació de no poder tenir alguna mena d’equipament
necessari per connectar-se a la xarxa són, bàsicament, llars
unipersonals. La majoria, el 79% d’aquestes llars, són dones
amb una mitjana d’edat de 68,3 anys. El 70% de les persones que es constitueixen com a llar unipersonal són nascuts a
Catalunya. Una de cada quatre llars són vídues, i el 55% està
cobrant una pensió.
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Un dels principals problemes en el sosteniment familiar avui dia
és el de les despeses
lligades a l’habitatge
El nivell d’endeutament
de les famílies és important tenint en compte els ingressos nets
mitjans anuals de les
llars
El percentatge de llars
que no tenen ordinador
personal és del 30%

Salut
17. Dependència: la problemàtica de la minusvalidesa física es

concentra en les llars unipersonals. Es conjuminen factors com
ara la situació de dependència, la privació i, en certa mesura,
les probabilitats de patir una situació de pobresa. Encara més
definitòria és la presència de pobresa extrema entre les llars
amb minusvalidesa psíquica: 16,7%, un percentatge que supera en quatre vegades la taxa per al total de llars de Tarragona.

18. Algun membre amb malaltia crònica: El 10,2% de les llars

de la ciutat diuen patir aquesta situació. El 53,7% de les llars
en les que algun membre pateix algun tipus de malaltia crònica, tenen uns ingressos anuals inferiors o iguals a 14.000 €.
Són les llars que tenen algun malalt amb una malaltia crònica les que presenten una major associació amb els ingressos
baixos, amb situacions de privació moderada o severa i amb el
major percentatge de llars amb pobresa severa o extrema. Les
llars amb minusvalideses psíquiques només estan associades a
situacions de pobresa extrema.

L’acció social per subsanar les situacions de
dependència s’ha desenvolupat d’una forma
fragmentada en la que
han participat les administracions públiques,
19. L’acció social per subsanar les situacions de dependència les entitats privades i la
família
s’ha desenvolupat d’una forma fragmentada en la que han par339
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En situacions d’especial
vulnerabilitat, la família i
les entitats i institucions
sense ànim de lucre,
apareixen amb un gran
protagonisme en la
cobertura de famílies i
d’individus.

ticipat les administracions públiques, les entitats privades i la
família, suportant aquesta la major càrrega en la gestió de les
persones amb problemes de dependència. A la nostra ciutat un
12,3% de llars presenten algun membre amb situació de dependència. Observem una major representació de llars pobres
entre les que presenten problemes de dependència funcional
en algun dels seus membres. Les llars que tenen al seu càrrec
persones dependents tenen major probabilitat de presentar
perfils d’escassetat de recursos.

20. En situacions d’especial vulnerabilitat, la família i les entitats i institucions sense ànim de lucre, apareixen amb un gran
protagonisme en la cobertura de famílies i d’individus.

21. Percepció de la salut: un 78% dels individus té una per-

Un 78% dels individus
té una percepció bona
o molt bona de la seva
salut
Per al 14,7% de les
llars, les despeses en
relació a la salut suposen bastant o molt esforç econòmic

cepció bona o molt bona de la seva salut. Les llars pobres i les
que viuen en condicions d’extrema pobresa presenten majors
percentatges pel que fa a la percepció negativa de l’estat de
salut. Les dones respecte als homes tenen una pitjor percepció del seu estat de salut. L’edat també intervé en la percepció, sent els joves els que millor perceben el seu estat de salut. Quant més elevat és el nivell d’estudis, millor percepció de
l’estat de salut. Pel que fa a l’ocupació, es troben diferències
entre les categories extremes (no qualificats i directius), però
en les categories intermèdies hi ha una major heterogeneïtat.
No obstant, es pot afirmar que directius, tècnics professionals i
intel·lectuals, tècnics de suport i empleats administratius, perceben de forma més positiva el seu estat de salut que no pas
els treballadors no qualificats.

22. Despeses en salut: per al 14,7% de les llars, les despeses
en relació a la salut suposen bastant o molt esforç econòmic. Al
33% de les llars que presenten situacions de dependència els hi
costa bastant o molt d’esforç la despesa en salut.

Composició de les llars
23. La composició de les llars de la ciutat ha anat variant amb

el temps. Les formes familiars tradicionals de la modernitat
centrades en la família nuclear estable, han donat pas a una
pluralitat de formes familiars i de convivència que dibuixen una
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realitat plural i heterogènia. Aquestes noves formes familiars
emergents, unipersonals, parelles soles sense fills, famílies
recomposades, famílies neoextenses, neomonoparentalitat,
famílies de nit buits, etc., fan que les administracions locals
hagin de tenir en compte les situacions de nova vulnerabilitat
que acompanyen les situacions familiars d’accés a la feina i
del consum de recursos públics. Per exemple, el repunt de la
natalitat en el nostre territori fa que els previsors públics tinguin en compte les noves necessitats sanitàries i escolars de la
població del futur. La longevitat dels nostres majors també fa
que la fesomia de l’assistencialitat pública sanitària i les noves
necessitats de formació a persones grans, tinguin una prioritat
en les agendes públiques.

24. La mitjana de membres de les llars de Tarragona és de

2,7, amb un màxim de 8 i un mínim d’1 membre. Les llars de
la ciutat de Tarragona estan majoritàriament formades per 2
persones. La tendència és que segueixen augmentat les llars
unipersonals, les llars monoparentals i les parelles soles. Els
darrers anys han augmentat també les llars formades per un
grup sense relació, un tipus de llar l’evolució de la qual està
subjecta en bona part a la intensitat del fet immigratori.

25. Llars unipersonals: les llars unipersonals de dones, que re-

presenten el 67,4% de totes les llars unipersonals, tenen d’edat
mitjana 58,6 anys, casi dos quartes parts són vídues, seguides
de separades i/o divorciades (una mica més de la cinquena
part). Les llars unipersonals d’homes representen el 32,6%
del total de llars unipersonals, tenen 44,6 anys com a mitjana d’edat, més de la meitat són solters i una quarta part són
vidus. Respecte al nivell d’instrucció assolit per les persones
que encapçalen les llars unipersonals, s’observa que els homes
tenen un major nivell d’estudis que les dones. Mentre que ¾
parts dels homes de llars unipersonals estan ocupats, el 46,6%
de les dones es troben en aquesta situació. Així, veiem com la
mitjana d’ingressos mensuals de les llars unipersonals d’homes
és de 1.148,9 € enfront dels 807,9 € de les dones.

26. Monoparentals: cada vegada és més freqüent trobar un

tipus de família monoparental protagonitzada per un home o
una dona solters. Aquestes famílies formen part de les denominades noves formes familiars. Les llars monoparentals regides
per dones presenten en línies generals uns majors ingressos
341

Capítol 5. Conclusions

Existeix una pluralitat
de formes familiars i
de convivència noves.
Aquestes formes familiars emergents, unipersonals, parelles soles
sense fills, famílies recomposades, famílies
neoextenses, neomonoparentalitat, famílies
de nit buits

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

Capítol 5. Conclusions

mensuals que les llars en el que la persona de referència és
un home: 1.735 € i 1.234,7 €, respectivament. Tot i així, el fenomen de la monoparentalitat segueix sent un fet bàsicament
femení.

27. Parelles soles: es tracta d’un tipus d’unitat familiar en la

que en el 38% dels casos la persona de referència té més de 64
anys, per tant ens trobem amb un tipus de família en el que hi
ha un cert predomini del “niu buit”. En l’extrem de grups d’edat
oposat, veiem que en el 20,2% d’unitats familiar formades per
parelles soles, la persona de referència té fins a 29 anys. Són
famílies amb un índex de pobresa per sota del de la població en
general: les famílies formades per parelles soles afectades per
aquesta situació són el 14,5%, però s’ha de considerar també
que la pobresa extrema, amb un 7,9%, afecta de forma més
contundent a aquest tipus de famílies que a la població en general.

28. Parelles amb fills: es tracta del tipus de llar més nombrós,
d’entre el que destaca alhora la família nuclear. Les llars de parelles amb fills tenen com a mitjana 3,8 membres en la unitat
familiar, amb una forquilla per al total de la població de llars
que oscil·la entre el 3,9 i el 3,7. El 50% del les parelles amb fills
té fins 4 membres. La mitjana d’ingressos mensuals se situa
en 2.626,3 €, amb un 50% de les llars formades per parelles
amb fills amb uns ingressos per sota de 2.460 €. Un 25% de les
llars ingressa per sota de 1.673 € mensuals i un 75% per sota
de 3.733 € mensuals. La taxa de pobresa entre aquest grup de
famílies és del 18,9%, un percentatge per sota de la mitjana de
tota la població.

29. Llars de dos nuclis: el perfil de la persona de referència de
les llars amb dos nuclis és el d’un home (76,9%), casat o en parella (84,6%), d’entre 16 a 29 anys (53,8%), ocupat (90,9%),
amb un nivell d’estudis de primer grau (23%) o de batxillerat
elemental (23%) i que considera la seva llar de classe mitja
(60%). Els ingressos mensuals de la llar de dos nuclis es situen
en 1.634,1 €. El 50% de les llars ingressen mensualment una
quantitat igual o inferior als 1.500 €.

30. Llars amb grup sense relació: en aquest tipus de llar es

donen almenys dues realitats clarament diferenciades, una la
de grups d’estudiants que comparteixen pis mentre realitzen
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les seves carreres universitàries i una altra, més interessant a
nivell d’anàlisi, la que mostra la convivència de persones sense
vincles familiars, una bona part de les quals són d’origen immigrant. Un 40,5% d’aquestes llars de grups sense relació està
constituïda per una persona immigrant com a persona de referència. En un 40,5% de les llars de grup sense relació és una
dona la persona que més ingressos obté. Un 13% viuen sota
el llindar de la pobresa, amb una taxa de pobresa extrema del
6,7% de llars, per sobre de la mitjana de llars de la ciutat.
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A menor nivell d’estudis
més tendència cap a la
uniformització a l’hora
de formar parella

31. Nivell d’estudis de la parella: a menor nivell d’estudis més En

línies generals
s’observa
que les unitendència cap a la uniformització a l’hora de formar parella.
Dit d’una altra manera, els individus que no tenen estudis te- tats familiars estan
nen major probabilitat de formar parella amb individus amb composades per membres que ocupen cales seves mateixes característiques, és a dir, sense estudis. Els
tegories ocupacionals
68,1% dels que tenen estudis universitaris conviuen amb una
similars o properes en
parella que té també estudis universitaris. Les persones tenl’escala d’estatus prodeixen a formar famílies amb persones que tenen les mateixes
fessional
o semblants qualitats a nivell de qualificació obtinguda.

32. Categoria ocupacional de la parella: en línies generals

s’observa que les unitats familiars estan composades per membres que ocupen categories ocupacionals similars o properes
en l’escala d’estatus professional. Tanmateix, es constata una
major heterogeneïtat en la distribució de les professions dels
dos membres.

Visió del barri
33. La brutícia amb un 32% de respostes com un dels princi-

pals problemes de la zona o barri on viuen. Per al 29,8% també
suposa un problema important el trànsit. El 29% assenyala com
a problema del seu barri la inseguretat. Per tant, brutícia, tràn- La brutícia, trànsit i insit i inseguretat són els principals problemes a tenir en compte. seguretat són els principals problemes a te34. Un 36% dels entrevistats considera que el seu barri o nir en compte
zona residencial progressa, un 32% considera que està en la
mateixa situació i un altre 32% creu que empitjora, sempre en Un terç dels entrevisreferència a l’evolució a la que està sotmesa la seva zona de tats considera que el
residència. Un terç dels entrevistats considera que el seu barri seu barri millora, segueix igual o empitjora
millora, segueix igual o empitjora.
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Coneixement i valoració de les institucions
35. Acció social: l’entitat més coneguda pel que fa la seva

activitat és Càritas, un 57,8% la coneix i la Creu Roja amb un
55,6%. L’entitat en la que més es recolzen les famílies a l’hora
de demanar algun tipus d’ajuda que tingui a veure amb la prestació assistencial i/o de serveis socials és Càritas, amb un 16%
de les llars que l’han utilitzat alguna vegada. Li segueixen en
importància els serveis municipals (10,2%).
L’entitat més coneguda
pel que fa la seva activitat és Càritas

36. Valoració de les entitats: les millors valorades són la Creu

Roja, amb un 63,7% d’entrevistats que valoren la seva acció
com a positiva o molt positiva, seguida de ONGs, amb un 55%
i de Càritas amb un 53,5%. Els serveis municipals obtenen una
Les millors valorades valoració positiva o molt positiva en un 38% de les llars que els
són la Creu Roja, han utilitzat alguna vegada, amb una valoració d’eficàcia posiONGs i Càritas
tiva en la resolució dels problemes per al 52,3% de les llars.

Llengua, política i participació
37. Ús de la llengua: un 40,9% de llars contesten que la llen-

Un 40,9% de llars contesten que la llengua
que s’utilitza habitualment a casa seva és
el castellà; els que utilitzen habitualment el
català són un 36,%
Els individus amb major
nivell d’estudis i major
categoria professional
participen en un major
nombre d’associacions.
La gent participa fonamentalment en associacions esportives, religioses i culturals.

gua que s’utilitza habitualment a casa seva és el castellà; els
que utilitzen habitualment el català són un 36,%. El català com
a llengua habitual a la llar es concentra en les llars en les que
la persona de referència té estudis secundaris postobligatoris
i estudis universitaris. En les llars en les que la persona de referència té edats compreses entre els 16 i els 29 anys, la llengua habitual en un 42,4% de llars és el castellà i en un 31% és
el català. A mesura que augmenta l’edat de la persona de referència, major és el percentatge de llars en les que la llengua
habitual de comunicació és el català. En les llars on la persona
de referència tenen les ocupacions amb més estatus (Directius,
Tècnics, i Tècnics de suport), s’utilitza més el català. En les llars
on les ocupacions de la persona de referència són bàsicament
manuals i/o tenen menys consideració social, s’utilitza fonamentalment el castellà com a llengua de la llar.

38. Associacionisme: la societat civil de Tarragona està dins
dels estàndards de l’associacionisme català i espanyol, però
no dels europeus (EU=25). Els individus amb major nivell
d’estudis i major categoria professional participen en un major
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associacions esportives, religioses i culturals. És important fer
la distinció entre associacionisme d’acció social i un altre. Les
entitats religioses segueixen vinculant a un major nombre de
persones que volen fer i actuar pel bé de la comunitat. D’entre
elles destaquen les entitats vinculades a l’Església catòlica, com
per exemple Càritas. Les dades ens mostren una realitat de
col·laboració d’aquestes entitats amb els serveis municipals
d’atenció al risc de pobresa. Aquesta col·laboració es valora
molt positivament per part de les entitats religioses i per part
dels serveis socials de l’Ajuntament. La tasca que queda per
endavant és enfortir aquests llaços sobretot en conjuntures
econòmiques en les que és previsible que augmentin les zones
de vulnerabilitat.

Vulnerabilitat i risc d’exclusió
39. Els serveis públics han de presentar-se ara, en aquesta Els serveis públics han
nova conjuntura, com els garants de les polítiques d’igualtat
d’oportunitats. L’Administració autonòmica, la municipal i la territorial protagonitzada per la Diputació, tenen ara una oportunitat única per conjuminar esforços en la direcció de reduir la
desigualtat territorial i social entre els ciutadans de Tarragona.
Les administracions han fet un esforç important per fer possible
la participació ciutadana, la igualtat entre gèneres, posant en
marxa plans d’igualtat, formació, etc. Ara també és el temps de
fer front a la desigualtat social que, com es posa de manifest en
aquest informe, té a veure amb factors estructurals. Treballar
amb aquesta lògica de reduir les desigualtats té un rèdit social
a futur que només pot beneficiar al conjunt de la societat. Assolir una societat cohesionada és un repte de futur.

40. Les polítiques neoliberals que han deixat al mercat les ma-

niobres de la no intervenció pública, han tocat a final. Tothom
reconeix, ara, que l’estructura pública garantidora del benestar
ha de tenir un paper rellevant en la cohesió social. Des d’aquí
demanem que s’obri una reflexió ciutadana sobre la necessitat
de garantir a les persones i les famílies una renda mínima universal que permeti viure amb dignitat. Apostem per una ciutadania social universal que sigui la receptora de la distribució
de l’excedent productiu de la nostra societat. Aquesta aposta
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ha de ser consensuada per les forces socials i polítiques de la
nostra ciutat. Proposem obrir un debat col·laboratiu articulat al
voltant dels actors socials que proposin a futur un model social
sui generis de Tarragona o del Camp de Tarragona.

La societat familiarista mediterrània actua
com un matalàs en les
situacions de vulnerabilitat

41. La societat familiarista mediterrània actua com un matalàs

L’enfortiment institucional del tercer sector,
sobretot aquell que té
com a objectiu prioritari
l’acció social, és un factor clau que afavoreix
la inclusió social

42. L’enfortiment institucional del tercer sector, sobretot aquell

en les situacions de vulnerabilitat. La família absorbeix una bona
part de les situacions de dependència funcional dels membres
de la llar. Aquest model es complementa amb l’actuació de les
entitats religioses en l’assistència als membres de la societat
més excluïts. Els ajuntaments haurien de tenir al seu abast més
finançament públic per fer front a les noves desigualtats, seguint el principi de subsidiarietat pel qual la gestió més propera
garantitza millor la solució de les necessitats socials.

que té com a objectiu prioritari l’acció social, és un factor clau
que afavoreix la inclusió social de la ciutadania i de les famílies.
En aquest terreny també té molta importància l’estructura i el
disseny de les polítiques públiques, el seu abast i la qualitat de
les prestacions que d’ella es deriven.

43. Les dinàmiques socioeconòmiques afavoridores de la frag-

L’“hiperindividualisme”,
comporta una tendència cap a la desestructuració de la comunitat i
de la societat
Dins de la probabilitat
de risc i vulnerabilitat
es conjuminen dos factors fonamentalment:
la precarietat de la feinai els deutes contrets
per vivenda.

mentació de la societat en unitats individuals en un procés que
alguns han denominat “hiperindividualisme”, comporta una tendència cap a la desestructuració de la comunitat i de la societat, fent que els actors socials, en el cas que estiguin fàcilment
identificats, tinguin capacitat per a participar en l’augment de
la qualitat democràtica de les decisions públiques, així com
en el disseny i l’orientació de la reforma social, amb l’objectiu
d’anar superant els espais d’exclusió. Caldria, doncs, que les
institucions públiques lideressin un programa d’acció conduent
a enfortir el teixit associatiu social i busquessin els instruments
i mecanismes per vincular cada vegada més la ciutadania a la
presa de decisions deliberativa.

44. Dins de la probabilitat de risc i vulnerabilitat podem identificar un tipus de llar monoparental en la que la persona de
referència treballa en ocupacions poc qualificades i amb una
inversió en formació escassa, inferior a la mitjana. En la situació que afecta aquestes famílies es conjuminen dos factors fonamentalment: la precarietat de la feina (entesa aquí
en un sentit ampli, tipus de feina, jornada laboral, remune346
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per vivenda. Aquesta situació podria estar indicant la cronificació d’una monoparentalitat que pateix privacions que poden
situar-la, segons l’evolució dels esdeveniments, en el risc de
pobresa. Davant aquesta situació, els poders públics haurien
d’incentivar la requalificació d’aquest grup de persones evitant
el deteriorament de les seves competències, per escasses que
siguin, acompanyades de prestacions monetàries que contribueixin al sosteniment familiar, mentre es prolonga la situació
d’inestabilitat.

45. D’una altra banda, un altre col·lectiu de risc és el prota-

gonitzat per dones grans que viuen soles, és a dir, el nucli dur
de les llars unipersonals. Aquestes presenten una problemàtica
associada, a més a més, a situacions de dependència funcional.
Aquí els poders públics haurien d’actuar en dues direccions:
d’una banda garantit una renda mínima per a les economies
que no arriben al llindar monetari de la pobresa per a una persona sola, i d’una altra, assegurant amb recursos assistencials
l’autonomia de funcionament necessària per poder desenvolupar una vida digna de les persones. S’ha de tenir en compte
que en la majoria de les situacions enquadrades en aquest tipus de llar predomina la inactivitat laboral, fet que fa dependre
encara més les condicions de la seva vida de la solidaritat.

Un altre col·lectiu de
risc és el protagonitzat
per dones grans que
viuen soles, és a dir,
el nucli dur de les llars
unipersonals

46. Un altre espai emergent de risc d’exclusió és el que pro- Un altre espai emertagonitzen joves d’ambdós sexes que viuen sols. El patró predominant d’aquestes noves llars de solitaris és la laboralitat
en condicions de precarietat, enteses aquestes com a jornades
laborals completes escassament remunerades i una elevada
friccionalitat en la feina. Aquesta realitat afecta més a joves
sense recursos formatius, però és més inquietant el fet que es
comença a produir també en joves amb formació universitària
que no han sabut o pogut desplegar les seves competències
formatives en un mercat de treball que tendeix a la “subocupació tecnològica”. Les noves formes de pobresa van molt unides
a les experiències laborals dels individus. Un percentatge significatiu dels joves que viuen sota el llindar de la pobresa són
persones que pateixen d’un comportament inestable dins del
mercat laboral, no només per característiques personals sinó
per raons de flexibilització del mercat laboral. Tal i com apunta
Richard Sennett (2006: 46-47), “La ‘precarització’ de la força
de treball fa referència a alguna cosa més que a l’ús de treba347
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lladors temporals externs o subcontratats. En efecte, s’aplica
també a l’estructura interna de les empreses. Els empleats poden tenir contractes d’entre tres i sis mesos de duració, sovint
renovats al llarg dels anys; l’empleador pot, per tant, eludir les
càrregues socials de jubilació o sanitàries d’aquests empleats. A
més a més, els treballadors amb contractes breus són fàcilment
traslladables d’una tasca a una altra, amb alteració dels contractes per adaptar-los a les canviants activitats de l’empresa.
I aquesta pot reduir-se o expandir-se amb gran rapidesa, acomiadant o afegint personal”. Davant d’aquesta situació tenen
un paper predominant a jugar els interlocutors socials, bé siguin els sindicats com els empresaris, així com les administracions, garantint feines de qualitat als joves que han desenvolupat un procés formatiu amb estudis superiors. Per la seva part,
l’Administració hauria de poder garantir la contractació segons
els mèrits dels treballadors, fent que els ingressos no caiguessin per sota del llindar dels estàndards de la pobresa. Una altre
situació també problemàtica és la dels joves aturats o que fan
feines esporàdiques i que no tenen estudis. Aquest també presenten una vulnerabilitat que els fa estar contínuament en una
situació de incertesa. Les accions derivades de l’àmbit públic,
conjuntament amb els interlocutors socials, haurien d’impulsar
plans específics de formació i requalificació d’aquest col·lectiu
per poder garantir una millor inserció en el mercat de treball.

Els treballadors i treballadores la feina dels
quals es basa fonamentalment en la temporalitat i en la friccionalitat,
suposen un altre espai
de risc potencial de
caure en l’exclusió

47. Els treballadors i treballadores la feina dels quals es basa

fonamentalment en la temporalitat i en la friccionalitat, suposen un altre espai de risc potencial de caure en l’exclusió, encara que sigui de forma temporal, com les seves trajectòries
laborals. En aquest sentit hem d’observar que l’ECVPT, per la
temporalitat en el que es dóna el treball de camp, no acaba
de captar amb tota la seva magnitud el fenomen dual que es
produeix combinadament i que fa que aquest col·lectiu entri
en l’escenari de la vulnerabilitat. Es tracta d’una combinació de
creixent atur (donades les circumstàncies de la crisi econòmica global) al que se li suma la temporalitat en les ocupacions.
Aquesta combinació fa que llars que fins ara podien sortir-se’n
amb els ingressos dels dos membres de la família, entrin ara
en un nou escenari en el que les situacions es fragmenten.
Les parelles amb fills són especialment vulnerables a aquesta
situació d’incertesa dels mercats de treball. Davant això, fora
necessària una intervenció pública que recolzés la família com
a nucli de cohesió social, tant des del punt de vista monetari
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afavoridores de les famílies, a nivell de reduccions d’impostos o
de facilitats d’accés a determinats béns social i econòmics.

48. També s’observen en les dades de l’ECVPT una realitat Una realitat dual protadual protagonitzada per les famílies i/o els nuclis en les que la
persona de referència és immigrada. Centrant-nos en el cas de
les famílies d’immigrants amb pocs recursos, els poders públics haurien d’actuar en dos direccions. D’una banda, facilitant
l’adscripció plena a drets socials i polítics dels que treballen al
territori, i d’una altra garantint també una plena inserció social
mitjançant les condicions de treball, aspecte en que els interlocutors socials haurien de vigilar pel manteniment de les recomanacions de la OIT d’assolir un treball digne.

gonitzada per les famílies i/o els nuclis en les
que la persona de referència és immigrada

49. La pobresa més extrema escapa a la tutela de les admi- La pobresa més extrenistracions. Això no suposa una crítica als procediments esta- ma escapa a la tutela
blerts per les administracions en la seva lluita contra l’exclusió de les administracions
severa, però ens ha de portar a reflexionar sobre la flexibilitat
dels mecanismes que s’han de posar en marxa per a assolir la
inclusió. L’ECVPT mostra com les persones més desposseïdes i
que presenten un quadre més agut d’exclusió, opten més per
les entitats assistencials de caràcter religiós que no pas per les
institucions públiques. En aquest sentit, recomanem una major implicació entre les entitats i institucions, un major treball
col·laboratiu que disseny un pla d’actuació adreçat concretament amb els nuclis de població més límits, en atenció especial
als infants de les famílies que pateixen aquesta situació.

50. Una dimensió important de la cohesió social i la inclusió en
la nostra ciutat és la densitat de contactes socials que mantenen els nouvinguts amb la resta de la població. Com és sabut,
l’escola fa de motor en aquesta immersió de coneixement de
la nostra cultura i la nostra forma de ser. Tanmateix, observem
com els infants de famílies immigrades s’escolaritzen en l’escola
pública amb una ratio de 10 a 1. A més es produeix una doble
concentració de població immigrada a les escoles públiques:
d’una banda per la capacitat que té l’escola pública de assumirlos, i d’una altra perquè es concentren també en determinades
escoles públiques de la ciutat. L’administració municipal i autonòmica hauria de fer esforços per heterogeneitzar les escoles
públiques i fer que els centres educatius concertats foren molt
més permeables a l’acolliment d’infants de famílies immigra349
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des. Això afavoriria enormement la densitat de contactes entre
famílies autòctones i immigrades.

51. Els que tenen menys recursos consideren que les situa-

cions de pobresa tenen més a veure amb l’atzar o al no saber
sortir-se’n de la situació, mentre que les llars més acomodades
consideren que les ajudes socials són insuficients i fan un judici
negatiu de la distribució de la riquesa. Probablement el nivell
d’instrucció expliqui molt aquesta diferent percepció.
La percepció majoritària de la gent és que
la manca de salut, en
sentit general, és la
condició que més afecta el poder pujar en
l’escala social

52. La percepció majoritària de la gent és que la manca de
salut, en sentit general, és la condició que més afecta el poder
pujar en l’escala social. Seguidament es troben els problemes
relacionats amb la feina, la formació i els deutes. L’origen social
i familiar apareixen com a factors no tan determinants a l’hora
de pujar econòmica i socialment.
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SÍNTESI: ELS ROSTRES DE LA POBRESA
“Es diu que la ‘pobresa és una patologia del sistema’, expressió
poc feliç encara que carregada de significació; no queda gens
evident, socialment parlant, que la pobresa i l’exclusió social
siguin efectivament una injustícia” (Bonal, 2005: 45).
Arribats a aquest punt, encarem ja la darrera etapa del recorregut que ens ha mostrat algunes cares de la realitat de la
pobresa a la ciutat de Tarragona.
La principal conclusió a la que arribem és que, sota el tel de
creixement econòmic i productiu s’hi amaguen un conjunt de
col·lectius desvinculats de la cara més amable d’aquesta dinàmica. Hom es podria preguntar, com fa Bonal, si cal seguir considerant la pobresa com un fenomen marginal, com quelcom
tan lamentable com irremeiable. Sota aquesta lògica, la pobresa tan sols hauria de colpejar la consciència social en les
seves formes d’extrema misèria. En aquest context, el discurs
de lluita contra la pobresa s’acostuma a limitar a una aposta
individualitzadora d’oferta d’oportunitats. El que se’n diu fer
créixer el pastís per tal d’involucrar als col·lectius marginats en
l’espiral acumulativa de progrés econòmic i social.
Ara bé, poques vegades es reflexiona, en termes socials, si no
seria més adequat considerar la pobresa com un residu necessari i funcional, des del punt de vista sociològic, del progrés
social i econòmic. Com una característica nuclear generada des
del i per al nostre model de societat. Si això fos així, hi hauria
un nombre de col·lectius cada vegada més nombrosos que es
veurien exclosos de la zona de protecció que ofereix el sistema garantista. I ja no serien només aquells relacionats amb la
inactivitat. El sistema econòmic i productiu, i el mercat sense
restriccions, esdevindria una màquina per excloure els treballadors menys aptes per a la productivitat: els inútils productius.
Atur, precarietat, pobresa, exclusió, serien les repercussions
socials de l’execució de la lògica i de les necessitats de competitivitat, rendibilitat i flexibilitat imposades pel model econòmic imperant. I si treball és més que treball (és una font de
creació d’identitat), no treball és més que atur o inactivitat. És
l’assumpció de complir amb un rol mancat de sentit social: els
inútils productius es converteixen en inútils socials.
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El resultat seria l’edificació d’una estructura d’un “nou feudalisme”: protecció a canvi de rendibilitat. Dins els murs d’aquest
castell, la zona verda, amb còmodes estances pensades pels
homes madurs, blancs, amb bona salut i amb elevada formació, i les seves famílies. Són aquells individus tant rendibles per
al sistema que poden ser els beneficiaris de la protecció que
aquest els reserva. A l’exterior, la zona vermella, on els seus
numeraris esperen un tren que els dugui murs endins. Un tren
pel qual han comprat uns bitllets –requisit indispensable per
pujar- però que no saben quan arribarà o, ni tan sols, si existeix un destí. Els aturats, els vells, els menys experimentats,
les dones en edat de tenir fills, els inactius, els incapacitats,
els nouvinguts... Qualsevol estratègia que adoptin per entrar
és necessària però no els serà suficient: estar dins o fora ja
no depèn només d’ells mateixos, ni de les regles del joc que
s’havien après, sinó de la laxitud en els fluxos d’entrada i de
sortida de la zona verda. I en els nostres dies laxitud és sinònim d’expedient de regulació d’ocupació, de congelació salarial,
de flexibilitat productiva o de deslocalització. Fins i tot, si aconsegueixen entrar, veuran ràpidament en les cares dels de dins
que l’estança no serà fàcil i que qualsevol sotrac del sistema
els pot reenviar a l’exterior. La privació material va de la mà,
en aquests individus, de la incertesa de qui sap que el futur no
està a les seves mans.
Pobresa i exclusió social apareixen com els processos del fracàs
conjunt de la societat en la seva lluita per incloure a tota la
població sota el concepte legitimador de ciutadania, contra la
força que fa en sentit oposat la dinàmica del sistema econòmic
de mercat, que expulsa aquells individus que no són aptes per
complir els objectius marcats per la mentalitat del benefici a
curt termini.

Els rostres de la pobresa
En aquest estudi hem fugit de la dimensió més macrosocial de
la pobresa (la que fa referència a l’estatus atorgat a la pobresa
i a l’exclusió, a les representacions col·lectives dels fenòmens,
al paper de la intervenció pública, etc.) i ens hem limitat a
descriure les condicions de vida de la població, parant especial
atenció en la població pobra.
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pongués en alguna mesura a la praxis dels agents locals que ELS ROSTRES DE LA
POBRESA
treballen per fer front a la vulnerabilitat de la població de la ciutat. Amb aquesta directriu, el lector haurà pogut detectar perfils tradicionals de pobresa i nous col·lectius vulnerables, barris
on la pobresa està greument arrelada, estratègies per fer front
a la vulnerabilitat i identificacions subjectives de la població
pobra, entre moltes altres dimensions d’anàlisi. Però esperem,
sobretot, que hagi detectat noves vies d’actuació.
Hem volgut acabar recordant aquells rostres més afectats per
la pobresa a la ciutat de Tarragona. Concretament, apuntem als
quatre perfils que han mostrat major risc a patir pobresa, una
major intensitat d’aquesta, i una major privació en els àmbits
d’habitatge, consum i secundari.

Viduïtat i edat avançada: factors agreujants de la
feminització de la pobresa
En més del 80% de les llars formades per una persona jubilada
que viu sola, aquesta era una dona. Això es deu, principalment,
a la major esperança de vida femenina, ja que aproximadament
tres quartes parts d’aquestes eren vídues. En total, representen
aproximadament un 4% del volum de la mostra total de llars de
la ciutat. Aquestes llars són, qualitativament, les que pateixen
amb major gravetat els efectes de la pobresa a la ciutat: més
de la meitat de llars formades per una dona, jubilada, vídua i
que viu sola tenien uns ingressos anuals inferiors al llindar, la
qual cosa significa, en primer lloc, que aproximadament una de
cada deu llars pobres respon a aquest perfil i, en segon lloc,
que el sistema de protecció pública no arriba a determinats
col·lectius, on la severitat de la privació és la característica més
destriable.
De fet, tant la viduïtat (gairebé el 40% de llars encapçalades
per una dona vídua estan en situació de pobresa) com la jubilació (també gairebé el 40% de llars on la persona de referència
era una dona jubilada eren pobres, i el percentatge augmentava fins prop de la meitat quan la dona vivia sola) són factors
tradicionals de la pobresa en les dones i la seva combinació és
especialment perillosa.
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Majoritàriament, viuen en llars antigues (construïdes fa uns 40
anys, la majoria), i de les quals en són propietàries sense pagaments pendents d’hipoteques o de préstecs. Aquesta antiguitat
es tradueix en unes elevades privacions en matèria d’habitatge:
qualsevol dels 12 indicadors de privació rep més d’un terç de
respostes afirmatives (del 35,7% que afirmaven que a la seva
llar hi havia mala ventilació, o instal·lacions deficients d’aigua,
gas i llum al 57,1% que afirmaven que patien contaminació,
brutícia o barreres arquitectòniques). Malgrat això, la pràctica
totalitat reconeixen que la seva casa és confortable.
Potser on més afectades es veuen les seves condicions de vida
és en el consum. La compra diària de carn i peix, la compra
de medicaments en casos de malaltia, el canvi de mobiliari o
d’electrodomèstics quan es fan malbé o la compra periòdica de
roba i calçat nou suposen greus dificultats per unes llars que
ingressen, de mitjana, menys de 7000 euros a l’any. I aspectes
com permetre’s un viatge per vacances o assistir regularment a
actes culturals adquireixen gairebé la categoria de luxe.
Majoritàriament les seves opinions situen la seva llar en una
escala mitjana-baixa pel que fa al nivell de riquesa i a la classe
social subjectiva, mentre que el nivell de vida hauria augmentat en els darrers 2 anys però la perspectiva futura apunta a un
empitjorament de la situació. De fet, 8 de cada 10 llars pobres
d’aquest perfil arriben a final de mes amb dificultats o amb
moltes dificultats, situació davant la qual les estratègies estan
repartides: ajustament al pressupost, ajudes de familiars i intervenció dels Serveis Socials. El que queda clar és que el seu
nivell de renda no els permet contractar alguna persona per
realitzar les feines domèstiques, que representaria una ajuda
ja que aproximadament la meitat d’aquestes dones, vídues,
jubilades, que viuen soles i que tenen uns ingressos inferiors al
llindar de pobresa afirmen tenir dificultats en matèria de salut
(algun tipus de malaltia crònica o dificultats per realitzar algunes activitats bàsiques).
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Esperant el futur: vulnerabilitat en les llars encapçalades pels joves
Les llars on la persona de referència té entre 16 i 29 anys representen més del 15% del total de llars de la mostra. Més d’una
quarta part d’aquestes es trobava en situació de pobresa: això
significa que entre una de cada quatre i una de cada cinc llars
pobres de la ciutat estava encapçalada per un jove.
Aquestes llars pobres són de tres tipus: a) les encapçalades per
joves que viuen a la seva llar d’origen, que treballen i que són
la principal font d’ingressos de la llar; b) les resultants d’un procés d’emancipació transitòria (joves que viuen sols o amb altres
individus que no són parella) i, per últim, c) les formades per
una parella estable de joves que s’ha emancipat i viuen junts.
D’aquestes, les dues primeres presenten un risc de pobresa
superior a un de cada tres casos, mentre que l’emancipació en
parella en edats tan joves es donaria tan sols en circumstàncies
clarament favorables: el risc de pobresa és només d’un 10%.
Aquests joves en situació de pobresa, més homes que dones,
viuen de lloguer o estan pagant una hipoteca (sis de cada deu
llars pobres encapçalades per un jove afirmen que les despeses destinades a l’habitatge suposen un gran esforç) en uns
habitatges més moderns i ben condicionats que els del grup
anterior (més del 90% de respostes apunten a que la casa és
confortable). Les privacions més generalitzades serien el soroll,
la contaminació i les barreres arquitectòniques (les pateixen
poc més d’una quarta part de les llars d’aquest tipus), mentre
que altres elements que afectaven en gran mesura a les dones
vídues d’edat avançada que viuen soles, com els problemes estructurals de l’habitatge o les instal·lacions deficients d’aigua,
gas o llum són pràcticament inexistents en aquest cas.
La privació en l’àmbit de consum (tant en la dimensió més bàsica com en la secundària) també és força més lleugera que
la del grup anterior. Així, els joves han de fer esforços per les
adquisicions quotidianes però tenen reserves suficients per reparar mobles o electrodomèstics quan es fan malbé i poden
permetre’s activitats a les quals el col·lectiu anterior no hi podia
accedir, com actes culturals o activitats en èpoques de vacances.
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Per tant, les limitacions bàsiques que afecten a aquest col·lectiu
de joves que encapçalen llars en situació de pobresa estan derivades de les baixes rendes salarials que obtenen de la seva
activitat laboral. Tot i considerar que pertanyen a una classe
social “mitjana” o “mitjana baixa”, que arriben a final de mes
amb dificultats, o que el nivell de riquesa de la llar és més aviat
baix i que els és impossible subcontractar les feines domèstiques, també preveuen una millora de la situació de la llar en el
futur.

Ruptura familiar i ruptura social: la pobresa lligada als processos de trencament familiar
Una de cada quatre llars on la persona de referència està separada o divorciada són pobres, i representen més d’una desena
part de les llars pobres de la ciutat. La situació és especialment
greu per les dones que surten d’aquest procés: gairebé quatre
de cada deu dones separades o divorciades que són la persona
de referència de la seva llar estan en situació de pobresa. El
trencament familiar esdevé, en aquests casos, un potencial perill de trencament social. La situació és, però, diversa: aquestes
dones, majoritàriament, es troben entre els 30 i els 64 anys
i poden conviure o no amb els fills en un habitatge del qual
n’estan pagant actualment el lloguer o la compra, cosa que fa
que la totalitat de llars pobres d’aquest tipus afirmin que les
despeses relacionades amb l’habitatge suposen un gran esforç
per la llar). Aquests habitatges presenten un baix nivell de privacions (i gairebé 9 de cada 10 casos afirmen que la casa és
confortable). La major privació apareix en l’àmbit del consum:
les compres bàsiques diàries i altres béns de caràcter més extraordinari suposen una càrrega per unes llars afirmen arribar
a final de mes amb dificultats i que, si bé creuen que la situació
actual de les condicions de vida és pitjor que la que vivien fa 2
anys (malauradament desconeixem el moment de trencament
familiar), apunten a una millora a curt termini.
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La pobresa dóna la “benvinguda” a la població
d’origen immigrant
El darrer perfil que destaquem correspon al de les llars formades pels col·lectius de població arribats recentment a la nostra
societat. Pràcticament una de cada deu llars tarragonines de la
mostra està encapçalada per una persona que ha nascut fora
de l’Estat espanyol. Entre aquestes, més d’una tercera part són
pobres, per la qual cosa gairebé una de cada cinc llars pobres
de la ciutat tenia aquesta composició.
Són llars relativament joves, encapçalades més per homes que
per dones, formades majoritàriament per una parella amb un
elevat nombre de fills, on almenys un membre treballa però en
feines de baixa qualificació i que estan de lloguer o pagant una
hipoteca.
Fan una valoració optimista de la situació actual. Si bé la majoria afirmen que arriben a final de mes amb dificultats, també
es consideren majoritàriament de classe mitjana, amb un nivell
de riquesa també mitjà, i apunten a que la situació respecte al
passat i de cara al futur es mantindrà estable. Pel que fa a la
privació, aquesta és força similar a la mitjana de la ciutat: els
nivells de consum són assimilables al conjunt de població i les
llars on viuen no pateixen privacions en un nivell especialment
greu.
El que sí que denoten és una certa desconnexió amb l’entorn.
A una manca de participació en entitats o organitzacions tan
greu com habitual en la resta de població hi cal sumar un elevat
desconeixement dels representants polítics institucionals, que
hem utilitzat com un indicador de coneixement de la realitat
social en la qual s’insereixen: un 10% de les llars no coneixia el
President del Govern espanyol, un 50% no coneixia l’alcalde de
Tarragona i un 65% no coneixia el President de la Generalitat.
Aquests són els perfils que hem destacat. Evidentment, no són
els únics rostres de la pobresa a Tarragona, ni totes les llars que
compleixen amb aquests perfils pateixen situacions de vulnerabilitat. Però, de ben segur, no ens costaria massa reconèixerlos esperant un tren cap a la zona verda.
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soles
Gràfic 34. Distribució dels ingressos mensuals en parelles amb
fills
Gràfic 35. Nombre de membres de les llars formades per parella
i fills
Gràfic 36. Facilitat/dificultat per arribar a final de mes segons
tipus de llar
Gràfic 37. Dificultat o facilitat per arribar a final de mes segons
situació de la llar
Gràfic 38. Dificultat o facilitat per arribar a final de mes segons
zona d’ubicació de la llar
Gràfic 39. Dificultat o facilitat per arribar a final de mes segons
zona d’ubicació de la llar
Gràfic 40. Interval de confiança dels ingressos mínims necessaris
per arribar a final de mes
Gràfic 41. Ingressos mínims mensuals per poder arribar a final
de mes
Gràfic 42. Distribució dels ingressos mínims per arribar a final
de mes sense dificultats
Gràfic 43. Percentatge de llars que han augmentat o disminuït
els seus ingressos
Gràfic 44. Percentatge de llars que han disminuït o augmentat
els estalvis l’últim any
Gràfic 45. Tipus de llar i situació dels estalvis
Gràfic 46. Percentatge de llars que podrien mantenir-se durant
mesos sense ingressos
Gràfic 47. Temps que les llars poden mantenir-se sense
ingressos
Gràfic 48. Espais dels estalvis i les llars segons barri
Gràfic 49. Endeutament de la llar
Gràfic 50. Percentatge de llars que tenen préstec segons classe
subjectiva
Gràfic 51. Llars segons tram d’ingressos anuals i préstec
hipotecari
Gràfic 52. Nivell de pobresa/riquesa de la llar: autopercepció
Gràfic 53. Percentatge de llars amb un nivell de vida similar a
fa dos anys
Gràfic 54. Percepció sobre el nivell de vida de la llar respecte fa
dos anys
Gràfic 55. Percepció sobre el nivell de vida de la llar en el proper
any
Gràfic 56. Percepció sobre el nivell de vida de la llar en el proper
any segons tipus de llar
Gràfic 57. Percentatge de llars optimistes respecte al passat i
futur pel que fa al seu nivell de vida
Gràfic 58. Zones de residència de les llars segons la percepció
sobre el seu nivell de vida en comparació a fa 2 anys
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Gràfic 60. Major despesa de les llars
Gràfic 61. Llars i major despesa
Gràfic 62. Quantitat en euros assignada a cada percentil de la
distribució
Gràfic 63. Tipus de feines que fan les persones externes a la
llar. Percentatge
Gràfic 64. Horari i salari de la persona contractada com a servei
domèstic
Gràfic 65. Quantitat que guanya mensualment la persona
contractada segons percentils
Gràfic 66. Opinió sobre la situació del barri on s’ubica la llar
Gràfic 67. Opinió sobre la zona on està ubicada la llar
Gràfic 68. Percentatge de llars i problemes al seu barri
Gràfic 69. Coneixement de les diferents entitats i institucions
Gràfic 70. Percentatge de llars que han utilitzat alguna vegada
els serveis
Gràfic 71. Valoració positiva/molt positiva de l’acció de les
entitats segons les llars pobres
Gràfic 72. Categoria ocupacional i ús de la llengua a la llar
Gràfic 73. Per què hi ha pobresa a la societat
Gràfic 74. Espais socioeconòmics i opinió sobre la pobresa
Gràfic 75. Dificultats per pujar econòmica i socialment
(mitjanes)
Gràfic 76. Identificació nacional dels entrevistats segons zona
de residència
Quadre
Quadre
Quadre
Quadre
Quadre
Quadre
Quadre
Quadre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’escala de la privació
Valors de l’IPS
Relacions entre indicadors socials
Relació entre dependència i indicadors socials
Relacions entre estatus i estat de salut
Percentatge de llars i despesa total de salut
Escala de suficiència d’ingressos
Problemes i zones o barris on més s’identifiquen

Mapa 1. Utilització habitual de l’idioma segons zona d’ubicació
de la llar
4. Pobresa i exclusió social
Taula 1: Unitats de consum per diferents tipologies de llar.
Taula 2: Llindars de pobresa (expressats en euros anuals
ingressats per la llar) segons diferents tipologies de llars.
Tarragona, 2007-2008.
377

Enquesta sobre les condicions de vida
de la població de tarragona2007

ÍNDEX
DE
TAULES,
GRÀFICS, QUADRES I
MAPES

Taula 3: Percentatge d’individus en situació de pobresa a
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el total.
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Taula 8:Índex de Gini. Tarragona, Catalunya i Espanya.
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Taula 18: Intensitat de la pobresa segons sexe i estat civil de la
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Taula 19: Intensitat de la pobresa segons sexe i edat de la
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Taula 21: Taxes de pobresa segons lloc de naixement de la
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Taula 22: Taxes de pobresa segons lloc de naixement de la
persona de referència.
Taula 23: Taxa de pobresa del total de la població de Tarragona
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Taula 24: Taxa i intensitat de pobresa segons nivell d’instrucció
de la persona de referència.
Taula 25: Taxes de pobresa del conjunt de població major de 16
anys, per nivell d’instrucció.
Taula 26: Taxa i intensitat de la pobresa segons l’origen de la
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de la persona de referència, en cas que estigui ocupada.
Taula 28: Taxa i intensitat de la pobresa segons la situació
professional de la persona de referència.
Taula 29: Taxa i intensitat de pobresa segons tipus de jornada
de la persona de referència.
Taula 30: Taxa i intensitat de pobresa segons número d’hores
treballades a la setmana de la persona de referència.
Taula 31: Taxa i intensitat de pobresa segons el tipus de prestació
que rep la persona de referència.
Taula 32: Taxa i intensitat de pobresa segons règim de tinença
de l’habitatge.
Taula 33: Taxa i intensitat de pobresa segons si a la llar hi ha
algun membre amb algun tipus d’impediment.
Taula 34: Taxa i intensitat de pobresa segons si a la llar hi ha
algun membre amb algun tipus de dificultats per realitzar les
tasques quotidianes.
Taula 35: Taxa i intensitat de pobresa segons la percepció
general d’estat de salut dels membres de la llar.
Taula 36: Valoració temporal de les condicions de vida respecte
al passat i pel futur, segons si la llar és pobra o no.
Taula 37: Discurs entorn de les causes de la pobresa, segons si
la llar és pobra o no.
Taula 38: Indicadors que composen l’Índex de Privació en
l’Habitatge.
Taula 39: Indicadors que composen l’Índex de Privació Bàsica.
Taula 40: Indicadors que composen l’Índex de Privació
Secundària.
Taula 41: Afectació de les tres dimensions de privació (en
percentatge i puntuació mitjana) segons si la llar és pobra o
no.
Taula 42: Percentatge de llars afectades pels indicadors de la
dimensió d’habitatge, segons relació amb la pobresa.
Taula 43: Percentatge de llars afectades pels indicadors de la
dimensió de consum, segons relació amb la pobresa.
Taula 44: Percentatge de llars afectades pels indicadors de
la dimensió secundària de consum, segons relació amb la
pobresa.

Gràfic 1: Taxes de pobresa per Comunitats Autònomes.
Gràfic 2: Taxes de pobresa per països de la Unió Europea.
Gràfic 3: Corba de Lorenz. Nivell d’equitat de la distribució de
la renda a Tarragona.
Gràfic 4: Percentatge d’individus pobres segons el sexe.
Tarragona.
Gràfic 5: Distribució de la població pobra segons el sexe.
Gràfic 6: Taxes de pobresa segons sexe i estat civil de la persona
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de referència.
Gràfic 7: Distribució de les llars pobres segons sexe i estat civil
de la persona de referència.
Gràfic 8: Distribució de la població pobra segons edat de la
persona de referència.
Gràfic 9: Distribució de les llars pobres de Tarragona segons
edat de la persona de referència.
Gràfic 10: Taxes de pobresa del total d’individus segons la seva
edat.
Gràfic 11: Distribució percentual del total de població pobra
segons la seva edat.
Gràfic 12: Distribució de les llars pobres segons nivell d’instrucció
de la persona de referència.
Gràfic 13: Taxes de pobresa segons nivell d’instrucció i edat de
la persona de referència.
Gràfic 14: Distribució de les llars pobres i no pobres segons
origen de la principal font d’ingressos.
Gràfic 15: Distribució de les llars pobres i no pobres segons
sector d’activitat de la persona de referència.
Gràfic 16: Distribució de les llars pobres segons situació
professional de la persona de referència.
Gràfic 17: Distribució de les llars pobres i no pobres segons
tipus de jornada laboral de la persona de referència.
Gràfic 18: Distribució de les llars pobres i no pobres segons
hores treballades a la setmana de la persona de referència.
Gràfic 19: Distribució de la població pobra i no pobra segons
tipus de prestació rebuda per la persona de referència.
Gràfic 20: Distribució de les llars pobres i no pobres segons
règim de tinença de l’habitatge.
Gràfic 21: Distribució de les llars pobres i no pobres segons si
a la llar hi ha algun membre amb algun tipus d’impediment.
Gràfic 22: Distribució de les llars pobres i no pobres segons si
a la llar hi ha algun membre amb dificultats.
Gràfic 23: Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
percepció de l’estat de salut dels membres de la llar.
Gràfic 24: Percepció sobre el nivell de riquesa de la llar, segons
si la llar és pobra o no.
Gràfic 25: Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
valoració de com arriba la llar a final de mes.
Gràfic 26: Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
variació dels estalvis de la llar.
Gràfic 27: Distribució de les llars pobres i no pobres que tenen
dificultats per arribar a final de mes segons l’estratègia que
adopten.
Gràfic 28: Distribució de les llars pobres i no pobres segons el
nivell d’endeutament de la llar.
Gràfic 29: Distribució de les llars pobres i no pobres segons les
3 principals despeses que té la llar.
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Gràfic 30: distribució de les llars pobres i no pobres segons la
classe social subjectiva de pertinença.
Gràfic 31:Distribució de les llars pobres i no pobres segons
la valoració de les condicions de vida actuals en relació a fa 2
anys.
Gràfic 32: Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
valoració de les condicions de vida actuals per l’any que ve.
Gràfic 33: Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
ubicació ideològica.
Gràfic 34: Distribució de les llars pobres i no pobres segons la
identificació nacional.
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