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0.  Proposta i cronograma 

1. Anàlisi descriptiu - quantitatiu 
• Context del barri en l’entorn català 

• 1. Descripció demogràfica general 

• 2. Origen de la població 

• 3. Moviment de població 

• 4. Activitat socioeconòmica 

• 5. Habitatge 

• 6. Protecció Social 

• 7. Informació sociosanitària 

• 8. Convivència 

• 9. Equipaments i recursos 

 

2. Anàlisi qualitatiu- perceptiu 
• 10. Visions i aportacions veïns/nes 

• 11. Grups de discussió/ dinàmiques  

3. Recapitulació  
• 12. Conclusions provisionals  

 

4. Següent fase 
•  13. De la diagnosi al pla 

• 14. Definició inicial dels eixos 
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Antecedents i definició 

• Novembre de 2016. El Ple de l’Ajuntament de Mataró aprova una Proposta de Resolució per iniciar 
un Pla d’Actuació Integral a Cerdanyola.  

• 10 de juliol. Decret de Constitució Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola. 
• 30 d’agost. Se’n dona compte a la Comissió Informativa Municipal. 
• 13 de setembre. Es fa la primera reunió del Grup Motor.  
• 10 d’octubre. Explicació i presentació inicial al Consell Territorial.  
• 18 d’octubre. Primera convocatòria de la Comissió Tècnica d’elaboració del Pla.  

 
 
 
 

Malgrat el coneixement que es disposa per part dels actors i entitats al barri, l’expressió 
d’algunes demandes socials i d’equipaments en els darrers anys, així com les apreciacions 
des del diferents serveis municipals de les fortaleses i debilitats al barri, cal elaborar una 
diagnosi de barri compartida que faciliti la identificació dels factors de vulnerabilitat per un 
costat, de les fortaleses existents per un altre, amb l’objectiu de poder definir els principals 
eixos d’actuació del futur Pla d’Actuació.  

 
En aquests moments s’està abordant una recollida d’informació demogràfica i socioeconòmica que 

serà complementada amb una interpretació qualitativa.  
 
La voluntat és disposar d’un document que doni informació rellevant per a poder debatre de 

forma participada, i que ens ajudi a definir el futur Pla. 
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Procés d'elaboració diagnòstic de barri compartit 
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DIAGNOSI
  

• Problemàtiques 

• Potencialitats 

• Dèficits 

EIXOS 

• Línies 

• Mesures 

PROJECTE 

• Actuacions 

Elaboració diagnosi 

• Estudis població 

• Fonts públiques 

Informació 
descriptiva 

• Altres estudis 
sectorials 

Apreciacions • Veïns/nes 

• Agents i actors  

Visions 
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Proposta de cronograma d'elaboració diagnosi 
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2017 

Avui 

setembre octubre novembre desembre 

Diagnosi tècnica Diagnosi compartida Validació 

set 13 
Presentació model 

diagnosi 

set 13 - set 25 
Recollida d'informació 
 ( fonts secundàries) 

set 14 - oct 31 Recollida informació Serveis Municipals  

set 18 - oct 31 Recollida informació enquestes i observatoris  

set 18 - nov 10 Sistematització informació i construcció indicadors 

nov 6 Presentació proposta indicadors quantitatius 

nov 6– nov10 Treball amb Estudis i Planificació 

Nov 20 - 30 Validació àmbits i indicadors amb  tècnics 

Nov  20- oct 11 Recollida informació agents i actors (qualitativa i contextual) 

Nov 20- des 18 Anàlisi qualitatiu de la informació 

Actualització recull acccions que es realitzen 

des18 - 28 Presentació de la diagnosi tècnica i participada 

2 grans fases. Una primera diagnosi tècnica, una segona diagnosi compartida amb agents i actors  

oct 18 Presentació exploració inicial 

Nov 10 - 28 

Grup motor 

Grup promotor 

oct 14-15 Recollida  informació de percepció veïns/nes Cerdanyola 

oct 10 Presentació proposta al Consell Territorial Consell Territorial 



              

            

        

CONTEXT CATALÀ 

Diagnosi del barri de Cerdanyola 
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Ubicació a Mataró del barri de Cerdanyola 
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Sant Andreu de Llavaneres 

Cabrera de Mar 

Argentona 

Dosrius 

Barcelona 

Girona 

Context  



La importància i altres elements contextuals 
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Context  

• El barri de Cerdanyola no és autònom  ni dels elements conjunturals ni contextuals. 

 

• A nivell socioeconòmic  Catalunya  ha viscut en els darrers anys  una situació considerable de recessió 
socieconòmica que ha tingut certs impactes sobre els barris amb majors vulnerabilitats. Molts d’aquest processos 
de vulnerabilitat ja eren previ a la situació de crisi, però amb aquesta s’han exhacerbat ( precarització de les 
condicions, pobreses, privacions, temporalitat....) 

 

• Tanmateix les dinàmiques, polítiques de caràcter autonòmic i estatal han pogut tenirun efecte macro sobre el 
propi barri través del marc normatiu i les polítiques que s’han desplegat ( lleis estrangeria, reformes del mercat de 
treball, llei d’habitatge, polítiques de comunicacions i infraestuctures....)  

 

• Les dinàmiques de caràcter poblacional com som el fenomen o fet migratori de país, l’envelliment demogràfic,  les 
dinàmiques del mercat de l’habitatge també es viuen i es visualitzen en el context barri.  

 

• Tot i un anàlisi del barri en l’univers ciutat de Mataró, el barri i la seva població com a tals, estan interconnectats 
amb d’altres processos a nivell més meso com són la proximitat a Barcelona i la seva ubicació en la comarca del 
Maresme.  

 

• En l’anàlisi en el context català i espanyol,  ja apareix el barri de Cerdanyola com a zona de 
concentració d’indicadors de vulnerabilitat. 
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Un exemple de la preeminència de Cerdanyola en el context 
català i espanyol. 

Font: Elaboració pròpia a partit de l’Atlas de la Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento, 2011  

Mataró 

Premià de Mar/Dalt 

Sabadell 

Badalona 

Sta.Coloma 

St. Adrià  Barcelona 

Descripció bàsica: 

Segons l’índex global de 
vulnerabilitat segons seccions 
centrals a Catalunya, Cerdanyola 
apareix com un dels barris amb 
majors vulnerabilitats en termes 
comparatius. 

 

Aquest índex contempla 20 
indicadors demogràfics, de mercat 
de treball, habitatge i de caràcter 
subjectius.  

  

Canovelles 

Context  



              

            

        

DESCRIPCIÓ DEMOGRÀFICA  

Diagnosi del barri de Cerdanyola 
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Distribució de la població de Mataró segons barris 
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Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017 

N  de Mataró = 126.159 

Descripció bàsica: 

Mataró a 1 de gener comptava amb 
126.159 habitants. 

Actualment la zona amb major població 
de la ciutat és l’Eixample amb 31.528 
habitants. 

El 24,43 % de la població de Mataró 
resideix al barri de Cerdanyola, essent el 
segon barri més poblat amb 30.826 
habitants. 

Descripció 
demogràfica 
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Creixement de la població de Mataró segons secció censal 
en el període 2012-2017 

Font:Estudi de població a 1 de gener de 2017. Servei d’Estratègia i Avaluació. Ajuntament de Mataró 

Descripció 
demogràfica 

Descripció bàsica: 

Descripció bàsica: 

A Cerdanyola, en el període dels darrers 
cinc anys només han tingut un creixement 
de població superior al 5%  la secció 
censal entre el carrer  Vallès – Ronda 
Cerdanya, i secció que connecta el carrer 
Creu d’en Fins  i Via Europa. 

 

La gran majoria de seccions del barri no 
han crescut de forma notable en 
població, ni en comparació amb la resta 
de la ciutat.  
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Cerdanyola Mataró 

Any/indicador 2013 2017 variació 2013-2017 2013 2017 variació 2013-2017 

Població total 30.514 30.826 1,02 124.144 126.159 1,62 

Població <3 anys 1.168 988 -15,41 4.526 3.824 -15,51 

Població 12-16 anys 1.469 1591 8,3 5.627 6.317 12,26 

Població 65 i més anys 4.353 4.670 7,28 19.627 21.477 9,43 

Població 85 anys i més 573 648 13,09 2.847 3.349 17,63 

Índex d'envelliment 83 87 4,6 95 102 7,28 

Variació de l’estructura d’edat  sobre la població total de 
referència 

Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017   

Descripció bàsica: 

En el període 2013-2017 tant a la ciutat de Mataró com a Cerdanyola els naixements han caigut, motiu pel qual la població 
major de 3 anys ha davallat en el període.  

D’altra banda la població adolescent de 12-16 ha crescut, ja que són els naixements dels anys abans de la situació de crisi 
socioeconòmica iniciada l’any 2007, i fruit bàsicament del fet migratori i l’increment de fills per dona a Catalunya, que va canviar 
a tenor de la nova situació.  

D’altra banda continua el procés d’envelliment demogràfic, més intensificat a nivell global a la ciutat pel pes d’altres barris.  

Descripció 
demogràfica 



Distribució de l’estructura d’edat segons sexe 
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Descripció bàsica: 

La piràmide de població de Cerdanyola és 
propera a la de la ciutat de Mataró i 
Catalunya, en tant que són societats 
occidentalitzades on  hi ha un procés 
d’envelliment progressiu i una davallada 
dels naixements.  

 

Malgrat que en el període 1998- 2007 va 
haver-hi un augment de naixements 
bàsicament per la població migrant que 
tenia més fills a edats més tempranes i 
més fills per dona.  

 

La mitjana d’edat és de 39,14 en homes i 
41,41 en dones a Cerdanyola. A Mataró 
és de 40,11 i de 42, 84 respectivament. 

El major nombre de població es 
concentra en les cohorts de 35 a 50 anys 
tant en homes com en dones.  

 

En comparació  amb Cerdanyola a Mataró 
hi ha més dones 35 anys per a totes les 
cohorts a excepció de 45 a 54 on és 
similar.  

D’altra banda, en termes comparatius 
també, hi ha més homes a Cerdanyola en 
els grups d’edat de 5 a 35 anys . 

Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017   

N de Cerdanyola=30.826 
 
N  de Mataró = 126.159 

Descripció 
demogràfica 
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Font:Estudi de població a 1 de gener de 2017. Servei d’Estratègia i Avaluació. Ajuntament de Mataró 

Distribució de la mitjana d’edat per seccions censals 

Descripció bàsica: 

A grans trets la mitjana d’edat de 
Cerdanyola és inferior als 43 anys per 
ambdós sexes.  

 

La secció censal  Gatassa- Ronda 
Cerdanya- Ample és on hi ha la mitjana 
d’edat més elevada entre 43 i 47 anys.  

 

Estructura d’edat 
 



Distribució de la població  jove (15-29 anys) sobre la població 
total de referència.  

16,33 
15,47 15,39 

14,40 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Homes Dones

Cerdanyola Mataró

16 
Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017  

N  Cerdanyola   =   30.826 
N  Mataró          = 126.159 

Descripció bàsica: 

 

El total de la població jove al barri 
de Cerdanyola és de 4.906 joves. 
Això indica que un 15,91% de la 
seva població és jove. La mitjana a 
Mataró està un punt per sota 
(14,88). 

 

L'escletxa de gènere entre homes i 
dones joves de Cerdanyola és de -
4,85, el que indica una major 
presència d' homes joves sobre 
dones. Aquest paràmetre per al 
conjunt de la ciutat és de          -
2,47. 

 

El 3,88% del total de població de 
Mataró són joves residents al barri 
de Cerdanyola. 

 

Homes Dones Diferència 

Total joves Cerdanyola 2.572 2.334 238 

Total joves Mataró 9.625 9.160 465 

Estructura d’edat 
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Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017 *coeficient resultant  entre la població de 65 o més anys per la població menor de 15.  

N  Cerdanyola   =   30.826 
N  Mataró          = 126.159 

Descripció bàsica: 

El 15,49% de la població del barri de 
Cerdanyola està per sobre dels 65 
anys.  

 

 L'escletxa de gènere és molt 
accentuada  per sobre de 14 punts 
en dones. El què indica que hi ha un 
nombre major de dones en aquests 
grups d'edat. 

 

En les cohorts d'edat per sobre dels 
85 anys, la presència femenina 
gairebé dobla la masculina.  

 

Aquest fenomen és similar a Mataró 
amb una escletxa similar, malgrat 
que en el conjunt ciutat hi ha una 
major presència de població 
envellida. 

 

L'índex d'envelliment al barri és de 
0,87 mentre que a Mataró és de 
1,02.* 

 

 

 

Distribució de la població major de 65 anys sobre la població 
total de referència 

Homes Dones Diferència 

Cerdanyola 1.997 2.673 676 

Mataró 9.084 12.393 3.309 

Estructura d’edat 
 



              

            

        

ORIGEN DE LA POBLACIÓ 

Diagnosi del barri de Cerdanyola 
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Cerdanyola Mataró 

Any/indicador 2013 2017 variació 2013-2017 2013 2017 variació 2013-2017 

% població nascuda  a Catalunya 51,70 53,18 1,48 61,56 63,01 1,45 

% població nascuda Espanya 78,35 77,30 -1,05 83,51 83,20 -0,31 

% nascuda a altres països i nacionalitat 
estrangera 18,72 18,35 -0,37 13,58 12,73 -0.85 

%nascuda a altres països i nacionalitat 
espanyols 2,93 4,35 1,42 2,91 4,07 1,16 

% nascuda a Espanya i nacionalitat 
estrangera 4,68 4,33 -0,34 2,87 2,60 -0,27 

Distribució d’indicadors d’estructura segons lloc de 
naixement 

Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017   

Origen i 
nacionalitat 

Descripció bàsica: 
Més de la meitat de la població que viu a Cerdanyola ha nascut a Catalunya, deu punts per sota de la mitjana de la ciutat.  
 
Un 25 % de la població és nascuda a d’altres Comunitats Autònomes d’Espanya, bàsicament d’Andalusia, Múrcia i Extremadura, tot i que hi 
ha presència d’altres. 
 
Els diferents processos de regularització ha fet que incrementi el nombre de població nascuda a d’altres països però que disposi de 
nacionalitat espanyola l’any 2017. 
 
Existeix actualment més d’un 4% de població de Cerdanyola que ha nascut a Espanya, però té nacionalitat estrangera, percentatge gairebé 
doblant el de la ciutat.  



Evolució del percentatge de població nascuda a d’altres 
països en el període 2000-2017 
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20 Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població 2001-2017 
* Població Estrangera a Espanya ** polinòmic de l’evolució de la població migrant a Mataró en comparació Espanya i Catalunya 

% 

* ** 

Descripció bàsica: 

El gran creixement de població nascuda a 
d’altres països a Cerdanyola va ser en la 
mateixa dinàmica que la resta del context 
mataroní, català i espanyol. 

 

En el període 2000-2010 va ser quan el 
fenomen migratori va tenir  major 
dinamisme caracteritzat per la intensitat 
en poc temps,  orígens i sexuat. 

 

A partir de l’any 2015 mentre que la 
població migrant decau i s’estanca en  les 
zones de referència a Cerdanyola 
continua amb la tònica ascendent. 

Origen de la 
població 
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Distribució de la població nascuda a d’altres països 
segons barri, 2017 

Descripció bàsica: 

El percentatge de població nascuda a 
d’altres països a Mataró és de 16.80 % i 
per al barri de Cerdanyola és de 22,70%. 

 

Malgrat que a nivell percentual 
Rocafonda i el Palau presenten un 
percentatge superior de població nascuda 
a d’altres països, a Cerdanyola hi ha major 
població a nivell numèric.   

 

D’aquesta manera el barri concentra el 
32,98% del total de persones nascudes a 
d’altres països de la Mataró.  

Font:  Estudi de població a 1 de gener de 2017. Servei d’Estratègia i Avaluació. Ajuntament de Mataró 

Origen de la 
població 
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Distribució de la població nascuda a d’altres països 
segons secció censal 

Font:Distribució de la població estrangera. Observatori Municipal de nova ciutadania , tercer trimestre de 2016. Servei d’Estratègia i Avaluació. Ajuntament de Mataró 

Descripció bàsica: 

La distribució de la població nascuda a 
d’altres països és desigual per a la ciutat, 
així com per al barri de Cerdanyola.  

 

Només hi ha una sola secció censal que 
tingui un percentatge per sota de la 
mitjana de la ciutat de Mataró que és la 
zona que envolta la plaça Canyamars.  

 

Tot i que a nivell de barri són majors els 
percentatges en la zona de Cerdanyola 
Sud, la secció censal compresa entre 
Ramón Berenguer – Vitòria I Pere III el 
Cerimoniós presenta  el percentatge més 
elevat triplicant la mitjana de la ciutat.  

 

Origen de la 
població 
 



Distribució de la població estrangera segons nacionalitat 
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Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017   

N  Mataró         =19.343 
N  Cerdanyola  =   6.991 

Descripció bàsica: 

 

El 36,14% de la població amb 
nacionalitat estrangera resideix al 
barri de Cerdanyola. 

 

Malgrat que El Palau- l’Escorxador i 
Rocafonda tenen deu punts més de 
població estrangera, sumant els tres 
barris no superen  a nivell 
d’individus el nombre de 
Cerdanyola.  Per tant és el barri amb 
major nombre de població 
estrangera.  

 

Al barri existeixen una diversitat 
molt àmplia de nacionalitats.  

 

La nacionalitat més present és la del 
Marroc amb un 45,04 %, seguida de 
la Xinesa amb un 14,67 %. 

 

Nacionalitat 
 



              

            

        

MOVIMENT DE POBLACIÓ 
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Moviment de població segons barri d’origen a Mataró 

Eixample; 
21,75 % 

Rocafonda;  
12,20 % 

Cerdanyola; 
26,70 % 

Mataró 

25 
Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017.  Any de referència 2015 

N= 7.958 

Descripció bàsica: 

L’any 2015 va haver-hi a Mataró 7.958 
moviments de població.  

 

1 de cada 4 moviments van correspondre 
al barri de Cerdanyola.  

 

El següent barri amb més dinamisme va 
ser l’Eixample.  

 

El major nombre de moviments a 
Cerdanyola van ser interns entre 
diferents zones del barri. 

 

Cerdanyola es conforma  en els darrers 
anys com un barri receptor dels 
moviments de població amb una 
intensitat de desplaçaments molt alta.  

 

% 

Moviment de 
població 



Moviments de població al barri de Cerdanyola  
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 N= 2.125 
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Descripció bàsica: 
1 de cada 4 moviments que es fa a Mataró és al barri de Cerdanyola. 

 

El 62,91 % dels moviments que rep Cerdanyola tenen com a origen el mateix barri.  Això vol dir que el 16,91% dels moviments 
que es fan a Mataró són dins del barri. La resta de moviments es reparteixen de manera més minsa i similar sobre la resta de 
barris.  

 

Això indica una alta rotació de població dins del mateix espai geogràfic i social que és el barri.  
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Moviments des de Cerdanyola  cap al 
barri de destí 

 N= 2.040 

Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017.  Any de referència 2015 

Moviment de 
població 
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Nivell d’instrucció per secció censal a Mataró 

Font: Estimació dels nivells d’instrucció per secció censal. Servei d’Estratègia i  Avaluació. Ajuntament de Mataró,. 
* Cal considerar que el padró subestima els nivells d’instrucció atès que bona part de la població no notifica els canvis de nivell . 

Nivell educatiu 

Descripció bàsica: 

L’escala ascendent segons estudis acabats 
denota uns nivells d’instrucció per secció 
censal molt segregats a nivell de la 
ciutat.*  

 

Els nivells d’instrucció en l’escala  són més 
baixos en el barri de Cerdanyola a nivell 
global, amb l’excepció d’una única secció 
que compren entre Creu d’en Fins i Via 
Europa. 

 

En termes comparatius entre el període 
2011-2015 hi ha hagut una davallada en 
algun punt percentual en el cas de 
Cerdanyola Nord on estava  per sobre de 
3,3 punts.  

 

Escala simplificada segons Cens 
1. Analfabets 
2. Sense estudis  
3. Primer grau sense completar EGB, ESO o Batx. 
4. ESO,  Batxillerat Elemental, ESO, EGB i Graduat  
5. Batxillerat Superior 
6. FP grau mitjà 
7. FP grau superior 
8. Diplomatura, enginyeria tècnica, 
9. Llicenciatura o enginyeria 
10. Doctorat 



Distribució per nivell d’educació i ocupacions manuals  
segons ABS (estandaritzat) 
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Nivell educatiu 

Font: Departament de Salut,  IDESCAT, referència 2014 
* % de població major de 16 anys que no sap llegir o escriure, no té estudis o té estudis primaris. Dades estandaritzades per edat  
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Població amb ocupacions manuals Població amb nivell d'instrucció insuficient

Nivell de referència = 1 

Descripció bàsica: 

 Les ABS de Cerdanyola i Rocafonda-Palau presenten els nivells d’educació més baixos de la ciutat. La major proporció, en 
el nivell de referència, correspon a la zona de Cerdanyola Sud.  

 

 

* 

Distribució ABS a Mataró 



              

            

        

ACTIVITAT SOCIOECONÒMICA 

Diagnosi del barri de Cerdanyola 

29 

4 



Mitjana d'ingressos anuals per codi postal 

30 

Font: Estimació dels nivells de renda per secció censal.  Any de referència 2015. Servei d’Estratègia i Avaluació. 
 

Descripció bàsica: 

El codi postal 08303, que correspon 
a Cerdanyola, presenta la mitjana 
d’ingressos anuals més baixos. 

 

Com a característica de Cerdanyola 
els valors estan molt propers a la 
mitjana, això manifesta una 
concentració considerable de 
rendes baixes.  

 

En altres codis postal a més de ser 
valors més elevats, la dispersió en el 
nivell d’ingressos anuals és molt 
més alta.  

 

Cal considerar que les rendes del 
capital i no declarants no estan 
recollits en aquesta informació.  

21.024,43 € 

19.825,21 € 

14.839,34 € 

16.770,96 € 

10.000,00 € 

13.000,00 € 

16.000,00 € 

19.000,00 € 

22.000,00 € 

25.000,00 € 

08301 08302 08303 08304

Desigualtat de 
renda 



Distribució del nivell socioeconòmic per ABS 
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Desigualtat de 
renda 

Font: Departament de Salut, Aquas  any de referència 2015. Referència 1 Maresme Central. Aquestes dades no coneixem les N ni n. No facilitades 
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Distribució del nivell socioeconòmic % 

*Nivells més elevats suposen categories socieconòmiques més baixes 

* 

Distribució ABS a Mataró 
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Distribució de l’atur per barris a la ciutat de Mataró 

Descripció bàsica: 

El codi postal 08303, que conforma 
Cerdanyola i part de la Llàntia denota el 
percentatge més alt d’atur a la ciutat.  

 

La taxa d’atur a Catalunya per al segon 
semestre de 2017 va ser de 13,80%. 

 

Segons l’Idescat en aquest període hi 
havia a Mataró 10.919 persones 
aturades. (EPA segon semestre). 

 

Mercat de treball 

N= 10.919 

Font: Servei de d’Estratègia i Avaluació. Ajuntament de Mataró. 



Nombre establiments comercials per barris 
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33 
Font: Elaboració pel  SEP a partir de les dades de la brossa comercial.  Any de referència 2015 

Descripció bàsica: 
L’Eixample és el barri de Mataró amb més concentració d’activitat comercial. 

 

Cerdanyola és el segon barri amb més establiments comercials per barris (388 establiments). 

 

Aquests establiments estan molts estesos arreu del barri, tot i que hi ha una gran concentració en alguns eixos i carrers.  

 

A Cerdanyola la taxa d’establiments per mil habitants  és de 12,76%. 

 

Activitat 
comercial 

N= 2.344 



Sectors d'Activitat a Cerdanyola  

34 

Activitat 
econòmica 

Descripció bàsica: 

Malgrat la proximitat als polígons 
industrials, al barri encara hi ha 
presència d’empreses industrials en 
el territori. 

 

Majoritàriament el tipus d’activitats 
que hi ha són de serveis i estan 
molt esteses, tot i que hi ha una 
major concentració en alguns eixos 
com Puig i Cadafalch, Gatassa, 
Roselló.... 

Font: Servei de d’Estratègia i Avaluació. Ajuntament de Mataró. 



              

            

        

HABITATGE 

Diagnosi del barri de Cerdanyola 
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5 
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Cerdanyola Mataró 

Any/indicador 2013 2017 variació 2013-2017 2013 2017 variació 2013-2017 

Nombre total de llars 10.769 10.897 1,19 46.746 47.868 2,40 

Dimensió mitjana llars  2,83 2,81 -0,02 2,66 2,26 -0,04 

%llars unipersonals 20,87 21,79 0,93 24,51 25,48 0,97 

%Llars amb de 75 i + anys 15,82 15,86 0,03 16,37 16,64 0,26 

%Llas tots membres de 75 +a nys 2,70 3,09 0,39 3,03 3,48 0,45 

Distribució d’indicadors d’estuctura de les llars 

Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017.   

LLars 
 



Distribució dels casos de mediació residencial a Mataró  

37 

Mediació 

Font: Elaboració a partir de les dades del Servei de Mediació Ciutadana. Ajuntament de Mataró. 

Descripció bàsica: 

En el període 2012-2015 van incrementar els processos de mediació residencial. El major nombre tenien a veure amb casos de 
mediació hipotecària Rocafonda, El Palau i Cerdanyola van concentrar les intervencions a nivell hipotecari. 

 

Cerdanyola va aglutinar la proporció més alta de mediació en lloguer. 



Distribució del edificis amb expedients disciplinaris 

Patologies i 
dèficits edificis 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secció d’Habitatge, desembre de 2016.  Ajuntament de Mataró.  

Descripció bàsica: 

A  gener de 2017 hi havia 34 expedients de 
disciplina urbanística oberts al barri de 
Cerdanyola, distribuïts per tot el territori. 

 

Els trams Ramon Berenguer, Ntra. Sra. del 
Corredor i Ntra. Sra. de la Cisa concentraven 
el major nombre. 

 

La gran majoria d’expedients oberts tenien a 
veure amb elements en mal estat a les 
façanes o amb patologies estructurals en 
algunes finques.  

 

La majoria d’expedients es van obrir entre 
l’any 2014-2016 (60,6%).  

 

Hi ha expedients que són molt anteriors i 
que no s’han pogut abordar per part de les 
comunitats. L’Ajuntament ha hagut d’iniciar 
durant l’any 2016 i 2017 diferents 
actuacions d’execució subsidiària.  

 

 

 



39 

Habitatge Distribució  del total dels pisos ocupats d'entitats 
financeres segons barris 

Descripció bàsica: 

Les ocupacions a la ciutat de Mataró es van 
disparar entre els anys 2008-2015, 
estenent-se aquest fenomen arreu de la 
ciutat, així com a la resta del país.  

 

Segons l’Agència de l’Habitatge el 47% de 
les ocupacions a setembre de 2017  estaven 
al barri de Cerdanyola, concentrant-se la 
major part (30% del total) a la zona de 
Cerdanyola Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com altra font, de les ocupacions visitades 
pel Servei de Policia Local des de la posada 
en marxa de la Unitat de Convivència 2017, 
el 21% han estat a Cerdanyola. 

 

 

 

* No inclou habitatges de particulars, ni  habitatges no denunciats  i/o declarats.  
Font:  Registre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 30 de gener de 2017, i Servei de Policia Local, setembre de 2017 



Distribució  del total dels pisos buits  d'entitats 
financeres segons barris 

40 

Descripció bàsica: 

En el registre d’habitatges buits o sense títol 
d’habitant de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya constaven 368 pisos en el total de 
Mataró. 

 

El 41,01% del total de Mataró estan a 
Cerdanyola,  essent la zona nord on es 
concentren el 23,64% del total. 

 

En les inspeccions  de comprovació 
realitzades durant el 2017, s’ha detectat 
que un 40% d’aquest habitatges 
pretesament buits, estaven ocupats. 

 

 

 

Font: Ajuntament de Mataró, Servei d’Habitatge,  Registre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 30 de gener de 2017. 

Habitatge 



              

            

        

PROTECCIÓ SOCIAL 

Diagnosi del barri de Cerdanyola 

41 

6 



Distribució d’unitats familiars amb intervencions de Benestar 
Socials segons tipus de servei 
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42 
Font:  Servei de Benestar Social, Programa SOCYAL. Ajuntament de Mataró .1 d’octubre de 2017. 

N  Cerdanyola   =   1.468 
N  Mataró          =   4.233 

Descripció bàsica: 

Un 34,68% de les famílies ateses als 
diferentes serveis de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Mataró, 
segons dades a 1 d’octubre de 
2017, eren del barri de Cerdanyola. 

 

A excepció de les acollides per 
urgència en tots els tipus de serveis 
el nombre famílies era superior en 
la zona Sud de Cerdanyola, tot i que 
no se superava en cap una escletxa 
superior al 10%.  

 

En el cas de Promoció Social el 
29,11% del total de famílies  de la 
ciudad eren de la zona Sub del barri 
de Cerdanyola. 

OSAI Infància 
Informació/ 

orientació/ estrangeria Promoció social 
Acollida 

(urgències Agència) 

Proporció d’unitats familiars 
Cerdanyola en relació a Mataró 36,10% 28,31% 36,15% 36,07% 26,74% 

Benestar Social 
 



Distribució dels usuaris/àries del Pla d’Intervenció Social  del 
Servei Agència  de l’Atenció a persones amb dependència. 

41 11 30 

371 

646 

54 30 
106 

900 

1.907 

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Infants Adolescents Joves Adults Gent Gran

Cerdanyola Resta Mataró
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N  Cerdanyola   =   1.099 
N  Mataró          =   4.096 

Descripció bàsica: 

El Pla d'Intervenció Social del Servei 
de l'Atenció a les persones amb 
dependència  a 1 d'octubre 
contemplava poc més de  quatre mil 
usuaris/àries a Mataró. El 37,67% 
d'aquests eren residents a 
Cerdanyola . Gairebé 13 punts per 
sobre en relació a la proporció de 
població del barri en relació a 
Mataró (24,43%). 

 

Aquesta distribució però, era 
desigual segons  franges d’edat.  A 
mesura que envelleix la població hi 
ha més volum d’usuaris/àries.. 

 

En l’exercici entre la distribució dels 
usuaris entre  la zona Nord i Sud del 
barri no s’aprecien diferències.  

Infants Adolescents Joves  Adults Gent Gran  

Proporció usuaris \àries 
Cerdanyola en relació a 
Mataró 43,16% 26,83% 22,06% 29,19% 25,30% 

Benestar Social 
 

Font:  Servei de Benestar Social, Programa UBAS. Ajuntament de Mataró .1 d’octubre de 2017. 



              

            

        

INFORMACIÓ SOCIOSANITÀRIA 

Diagnosi del barri de Cerdanyola 
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7 



Distribució d'alguns indicadors  de salut 

Codi 
Àrea bàsica de salut 
(ABS) Esperança de vida 

Taxa de mortalitat 
prematura 

Hospitalitzacions 
evitables 

152 CAP La Riera 83,9 0,88 0,77 

153 CAP Mataró-Centre 83,3 1,07 0,98 

154 CAP Rocafonda-Palau 82,8 1,02 1,41 

155 CAP Cirera-Molins 84,0 0,90 0,80 

156 CAP Ronda Cerdanya 81,7 1,02 1,50 

157 CAP La Gatassa 82,3 1,13 1,46 

158 CAP Ronda Prim 83,5 1,04 1,18 

45 

Indicadors de 
salut 

Font: Departament de Salut,. 

Descripció bàsica: 

El CAP Cerdanyola Sud presenta els nivell de relació més desfavorables i pitjors en relació a la salut. 

 

 

Dades estandaritzades. Nivell de referència = 1 

Distribució ABS a Mataró 



              

            

        

CONVIVÈNCIA 

46 

8 
Diagnosi del barri de Cerdanyola 



Valoració de l’estat de convivència 

47 

Civisme 

Font: Diagnosi Pla de Nova Ciutadania, Ajuntament de Mataró, setembre de 2017 
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Descripció bàsica: 

Cerdanyola és el barri de Mataró on els indicadors generals  dels diferents  nivells són més negatius.  

 

 

* 

5=Molt dolenta 

1= Molt bona 

5=Empitjorat molt 

1= Millorat molt 

5=Empitjorarà  molt 

1= Millorarà molt 



Distribució de les principals problemàtiques a l’espai públic  

48 

Civisme 

Font: Diagnosi Pla de Nova Ciutadania, Ajuntament de Mataró, setembre de 2017 

Descripció bàsica: 

Els factors amb més preeminència a Cerdanyola van ser l’incivisme, la percepció de la immigració, el soroll, les baralles, l'oci 
nocturn i  la delinqüència que fan incrementar la percepció d'inseguretat. 

 



Principals problemàtiques i demandes comunitats de 
veïns/es 
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49 
Font:  Programa de Suport a les Comunitats de Veïns/nes, Ajuntament de Mataró,. Gener-Agost 2017 

Descripció bàsica: 

 El Programa de Suport a les 
Comunitats de Veïns/es va atendre 78 
comunitats de Gener a Agost de 2017. 

 

Les  principals problemàtiques 
detectades i/o expressades pels veïns 
que van requerir el Servei  van ser 
sobre propietat horitzontal, 
organització i gestió  de les comunitat. 
.. 

 

Els problemes de rehabilitació no 
resolts i la morositat varen ser les 
principals problemàtiques, seguit amb 
menor nombre de conflictes veïnals, 
ocupacions conflictives i manca de 
neteja.  

 

Civisme 
 

n 



              

            

        

EQUIPAMENTS I RECURSOS AL BARRI 

50 

9 
Diagnosi del barri de Cerdanyola 



Equipaments i recursos a Cerdanyola 

51 

Descripció bàsica: 

Cerdanyola disposa d’una sèrie 
d’equipaments i recursos públics.  

 

Així també d’altres equipaments 
educatius i assistencials de caràcter 
privat.  

 

 

Civisme 
 

Font:  Elaboració pròpia a partir document de projectes de continuïtat i millora Ajuntament de Mataró 2017 



              

            

        

VISIONS, APORTACIONS DE VEÏNS/NES 

52 

10 
Diagnosi del barri de Cerdanyola  

Anàlisi de l’opinió de mancances, problemàtiques i potencialitats del barri de Cerdanyola 
1ª Fase DELPHI de Cerdanyola 

14-15 d’octubre de 2017 



Fitxa descriptiva  de l’estudi d’opinió I 

• Tècnica: Entrevista personal assistida per ordinador i  a través de qüestionari aplicatiu de consulta on line. 

• Àmbit geogràfic: Barri de Cerdanyola de Mataró 

• Univers: Majors de 16 anys que viuen o tenen alguna relació amb el barri de referència 

• Nombre d’entrevistes: 251 

• Error: +/- 6% per un nivell de confiança del 95% p=q=0,5 

• Mostreig:  Aleatori  simple en primer moment i després estratificat per edat i origen  

• Treball de camp: 14 i 15 d’octubre. 

53 

88 

6,4 

1,2 2 2,4 
Viu a Cerdanyola

No, però fa compres,
partipa accions formació,
visitar familiars

No, però té relació amb
alguna entitat

No, però hi treballa

Altres

63,3 

36,7 

Dona Home

Descripció 
mostra 
 

1. Viure a Cerdanyola 2. Sexe població 



1,6 

13,5 

35,5 35,1 

12,7 

1,6 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

<1
8

1
9

-2
5

2
6

-3
5

3
6

-5
0

5
1

-6
5

>6
5

54 
Font: Ajuntament de Mataró,  Estudi de població a 1 de gener de 2017.  Any de referència 2015 

64,9 
17,1 

11,6 

6,4 

Mataró

Altres municipis de
Catalunya

Altres municipis
d'Espanya

Altres països

Descripció 
mostra 
 

3.  Edat  població 4. Lloc de naixement 

Marroc Senegal Mali Llatinoamèrica 

41,25 37,5 6,25 15,00 

Fitxa descriptiva  de l’estudi d’opinió II 



Participació i coneixement del teixit associatiu de barri 
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55 
Font:  Elaboració pròpia.  Ajuntament de Mataró. Octubre de 2017 

Coneixement 
Teixit associatiu 

N= 122 mencions a entitats 

Membre d’alguna entitat No forma part de cap entitat del barri 

15,5% 84,5% 

6.  Entitats que mencionen els que no formen part de cap entitat 

5.  Persones membres d’alguna entitat 

Altres mencionades 1 cop 

n 
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n Trobo a faltar coses al barri No trobo a faltar res en aquest moment 

91,90 8,10 

N= 215 factors mencionats 

Percepció 
mancances 
 

7.  Elements mencionats del que es troba a faltar al barri. 
Descripció bàsica: 

Existeix una gran dispersió dels factors 
mencionats sobre els elements que la 
persona entrevistada troba a faltar en 
el seu barri.  

 

Malgrat que el més destacat engloba  
un problema de percepció 
d’inseguretat , és menester un anàlisi 
més detallat d’aquest element .  

 

La seguretat sovint és un factor 
preeminent en molts estudis d’opinió 
de barri. Cal concretar però, que de 
vegades els factors macro tenen un 
efecte més enllà de la dimensió local o 
de barri. 

 

Destaca també la manca 
d’equipament que s’alinea amb el 
discurs i demandes dels actors socials 
del barri en el darrer any.  

 

Es recull també la problemàtica de la 
falta d’aparcament i de neteja tractat 
per medis de comunicació i per l’ 
agenda política local.  

 
Font:  Elaboració pròpia.  Ajuntament de Mataró. Octubre de 2017 



Problemes que es mencionen al barri, I 
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N= 856 factors mencionats 

Problemàtiques 
expressades 
 

8.  Factors de problemes existents al barri, pregunta oberta 

n 

Font:  Elaboració pròpia.  Ajuntament de Mataró. Octubre de 2017 

Descripció bàsica: 

Torna a aparèixer també una gran dispersió 
en els factors recollits en tant que 
problemes/ problemàtiques existents al 
barri des del punt de vista de 
l’entrevistat/da. 

 

Al ser preguntes obertes no hi ha hagut 
cap element previ o que hagi 
precondicionat la resposta.  

 

Apareixen elements de tipus negatiu 
associats amb la inseguretat, brutícia als 
espais públics, venda de drogues, 
delinqüència i incivisme. 

 

Tot i que la persona entrevistada ha 
detallat cada factor, s’ha agrupat per grans 
camps atesa l’heterogeneïtat al ser 
preguntes obertes.  

 

Val a dir que alguns factors poden estar 
correlacionats  i semblen el mateix, però 
s’ha respectat l’opinió expressada (seria 
interessant fer una segona volta). 
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n 

Problemàtiques 
expressades 
 Problemes que es mencionen al barri,  II 

N= 856  factors mencionats 

8.  Factors de problemes existents al barri, pregunta oberta 

Font:  Elaboració pròpia.  Ajuntament de Mataró. Octubre de 2017 



Principal factor / problema expressat al barri  
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59 * Es mosten només els més mencionats, en total n’hi ha  60 factors més en altres categories amb una gran diversitat 

n 

% N= 251 

Problemàtiques 
expressades 
 

9.  Menció principal factor al barri, sobre pregunta anterior 
Descripció bàsica: 

De l’heterogeneïtat anterior es va demanar 
concretar el més important . 

 

En el segon nivell va tornar a haver una gran 
dispersió de la identificació del principal 
problema  al barri.  

 

Es posa en evidència l’amalgama plural de 
vivències i percepcions existents. 

 

La inseguretat va concentrar la primera 
menció,  seguida de brutícia i amb menor 
proporció, venda de drogues i delinqüència 
al carrer,  el que denota, a grans trets, una 
percepció negativa de l’espai públic i els 
seus usos.  

 

També van sorgir opinions que expressaven 
que el principal problema era la població 
migrant,  a qui s’acusava d’alguns problemes 
expressats en el camp anterior. 

 

Van aparèixer mancances d’espais per 
treballar aquests problemes, i pocs van 
definir com a prioritari l’abandonament per 
part de l’administració local.  

 

 

 

Font:  Elaboració pròpia.  Ajuntament de Mataró. Octubre de 2017 



Potencialitats manifestades que té el barri  

2 

3 

4 

4 

6 

6 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

15 

16 

21 

22 

23 

27 

27 

50 

0 10 20 30 40 50

Habitatge assequible

Mercat de Cerdanyola

Gent treballadora

Coexistència diferents religions

Activitats  i equipaments esportius

Dimensió del barri

Densitat de població

Veïns de tota la vida

Diversitat d'entitats

Identitat pròpia de barri

Existència d'escoles en el barri

Bones relacions amb el veïnatge

Espais públics a dinamitzar

Diversitat comercial

Diversitat cultural

Serveis de proximitat

Molts espais verds per potenciar

Ubicació del barri

La gent del barri

Comerços de proximitat

60 

Potencialitats 
expressades 
 

N= 282  factors mencionats 

9.  Potencialitats, elements a impulsar al barri, pregunta oberta 

n 

Descripció bàsica: 

També va haver-hi una gran dispersió en les 
potencialitats expressades que té el barri. 

 

Els entrevistats/des van destacar, amb un  gran 
nombre de mencions, el comerç de barri que van 
valorar com una major potencialitat. Un altre 
factor, amb menor presència, també remarcava el 
comerç divers i variat al barri.   

 

La identitat pròpia de barri, al destacar la 
fortalesa de la gent que hi viu.  

 

La ubicació del barri i els usos que es poden fer 
dels espais verds i places va ser preeminents 
també. Així com ho van ser també les 
potencialitats que podrien tenir si es 
dinamitzessin  els espais públics . 

 

 

Malgrat la percepció negativa cap a la immigració 
i la seva concentració al barri, l’existència de la 
diversitat cultural  va ser valorat com el sisè factor 
amb major potencialitat.  

Font:  Elaboració pròpia.  Ajuntament de Mataró. Octubre de 2017 



Amenaces, riscos i punts febles 

(Diagnosi grup de treball Consell d’Infància) 

• Els infants exposen preocupació pels barris.  

• Segons els adolescents que no hi viuen en els barris de referència, 
defineixen Rocafonda, El Palau i Cerdanyola com a barris oblidats, 
problemàtics i insegurs.  

• Els adolescents exposen que els preocupen les baralles  a l’espai 
públic, i que en concret són més presents a Cerdanyola.  

• Es recull la preocupació de menors a les escoles  amb problemes 
mala nutrició o d'abric.  

Diagnosi Pla de Convivència 

• Cerdanyola és el barri on la percepció de la convivència es més 
negativa 

• Les preocupacions expressades sobre el barri de Cerdanyola tenen 
a veure amb la brutícia dels espais públics i l'inicivisme.  

• De manera concreta l’incivisme a Cerdanyola es relaciona amb la  
percepció  negativa de la immigració, el soroll, les baralles, l'oci 
nocturn i  delinqüència, que fan incrementar la percepció 
d'inseguretat. 

• Les entitats i tècnics consultats en l'elaboració de la diagnosi van 
exposar preocupació pels processos de segregació, que accentuen 
la fragmentació  i desigualtat entre barris -entre ells Cerdanyola-  
com a causa d'una dinàmica de "guetització“ (Concentració de 
població amb menys recursos, evitació d'aquests barris i 
reforçament de prejudicis) 
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Altres elements qualitatius d’altres fonts 

Deficiències 
• Manca de manteniment que s’afegeix a la brutícia 

que hi ha als espais púbics.  

 

Fortaleses i potencialitats 

(Diagnosi grup de treball Consell d’Infància) 

• Existència de recursos per a adolescents i infància al 
barri de Cerdanyola 

• El recurs de patis oberts a l’escola Tomàs Viñas 

• El futur nou equipament de l’Espai Jove com a servei 
socioeducatiu i d’activitats per a joves.  

 

 



Percepció de la seguretat al barri sobre la població total 
de referència 

62 
Font:  SEGUARAB, 2016 

Descripció bàsica: 

 A Cerdanyola  els valors de 
l’escala de seguretat s’aproximen 
als valors intermedis. Tanmateix 
apareixen valors relacionats amb 
el mínim de seguertat, el que vol 
dir que hi ha una major 
percepció d’inseguretat.  

 

 La desviació típica a Cerdanyola 
és més elevada que l’obtinguda 
per Mataró, indicant que hi ha 
més diversitat d’opinions en 
l’avaluació de la seguretat per a 
aquest barri que pel context 
ciutat. 

 

          En canvi, la valoració de la 
seguretat a nivell  ciutat és més 
positiva, trobant el percentatge 
més elevat de la mostra que 
puntua com a 8 el nivell de 
seguretat a Mataró. 

  

  

Enquesta  
Seguretat 
Pública 
 

  n Mataró= 837 
  n Cerdanyola= 200 

10. Valoració del nivell de seguretat en una escala de 0 a 10  

 
 
Mitja Cerdanyola= 5,614 
Mitja Mataró= 6,506 

 

  Desviació Cerdanyola=2,232        Desviació Mataró= 2,1 

0 5 10 15 20 25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cerdanyola Mataró

Màxim seguretat 

Mínim  seguretat 



Percepció del civisme al barri sobre el total de la 
població de referència 
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Font:  CIVISARAB, 2016 

Descripció bàsica: 

La percepció de que hi ha més 
civisme, és més extensa a la ciutat 
en termes generals.  

 

D’altra banda però, els valors més 
baixos de civisme es  
concentren al barri de Cerdanyola.   
En la mateixa el valor extrem  dobla 
al de la resta de la ciutat.  

 

Els valors baixos de civisme 
concentren a Cerdanyola el 29,90% 
del total, mentre que aquest valor 
per a Mataró és de 17,9%.  

 

Enquesta  
Seguretat 
Pública 
 

  n Mataró= 837 
  n Cerdanyola= 200 

11. Valoració del nivell del civisme en una escala de 0 a 10  

 
Mitja Cerdanyola=5,253 
Mitja Mataró= 6,067 
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Principal problemes d’incivisme al barri sobre el total de 
la població de referència 

64 
Font:  CIVISPS0CV, 2016 
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Descripció bàsica: 

          La brutícia a la via pública, és el factor 
incívic  més expressat  com a preocupant 
tant a la ciutat com a Cerdanyola (27 % i 
25,2% respectivament),  seguit per la 
tinença irresponsable de gossos i l’ús incívic 
de l’espai públic. 

         

          Els  sorolls,  les molèsties produïdes per 
joves, els grafit i/o les pintades i el mal 
comportament) , en aquest ordre són 
preocupacions rellevants a nivell de ciutat. 

 

          Cal posar en evidència també que molta de 
la població, gairebé una quarta part,  no va 
definir cap factor d’incivisme  

12. Factors de problemes incívics existents al barri 



              

            

        

VISIONS,  REPRESENTANTS ENTITATS 
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11 
Diagnosi del barri de Cerdanyola  

Aportacions de representants d’entitats de barri. Taula de treball del Consell Territorial  



Principals problemàtiques existents actualment I 

66 

Taula de treball 
 
Consell  Territorial 

 

• Hi ha molta brutícia a l’espai públic. Els contenidors domèstics estan saturats i s’amunteguen molts residus i 
voluminosos en els contenidors.  Hi ha llavors una percepció de manca de recollida adient i per altra banda la poca 
cultura de gestió dels residus per part de la població (7). 

 

• Manca d’adequació dels espais públics per a la realització d’activitats esportives, sobretot el futbol. No existeixen 
pistes i espais oberts com hi ha a altres zones de la ciutat (5). 

 

• Per un costat hi ha un consum elevat de drogues a l’espai públic. Per altra banda, hi ha punts de venta importants 
i coneguts en mols punts del barri (4). 

 

• Falta d’equipaments culturals, entre els més importants una biblioteca (4). 

 

• Hi ha una percepció de seguretat insuficient al barri. Aquesta s’accentua a les nits i en alguns carrers del barri el 
que pot generar la idea de “clima d’inseguretat”. No hi ha un punt de referència policial al barri (4). 

 

• Percepció de deixadesa per part de l’Administració, sobretot la local (4). 

 

• Incivisme a l’espai públic, sobretot amb el manteniment i neteja (3). 

 

• Joves que no s’impliquen i que no participen, o no es visualitza la seva presència i actuació. Manca de moviment 
associatiu juvenil o joves en les entitats de barri (3). 

 



Principals problemàtiques existents actualment II 
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Taula de treball 
 
Consell  Territorial 

 

• Hi ha molts dificultats de mobilitats peatonals, sobretot per al desplaçament de persones grans i persones amb 
mobilitat reduïda. Hi ha una subordinació de les voreres al paviment per al trànsit rodat (2). 

• Manca d’habitatge social (2). 

• Falta d’integració de la població migrant en el context general del barri. Per un costat hi ha Alguns col·lectius 
s’agrupen i no fan cap esforç per relacionar-se amb d’altres. Per un altre hi ha població que vol mantenir els 
costums dels seus pobles d’origen, el que comporta alguns conflictes a l’espai públic i en les comunitats de veïns i 
veïnes (2). 

• Manca d’espais destinats a activitats per a població jove i per a població de més edat (2). 

• Existència de barreres arquitectòniques en els edificis. S’agreugen per la dificultat d’impulsar accions de millora 
de l’accessibilitat universal en els barris per acords en les comunitats i pel gran cost econòmic que suposen. També 
hi ha molts edificis alts sense ascensors (1). 

• Manca d’aparcaments públics i privats (1). 

• Hi ha una manca d’educació de molta població en relació al bé comú, al barri (1). 

• Hi ha un nivell d’instrucció molt baix a nivell general (1). 

• Il·luminació insuficient en alguns carrers (1). 

• Cal explicar als veïns i veïnes les obres que es fan al barri. Per exemple les que es desenvolupen del Pla Director 
d’Aigües.   

• Encara hi ha molta especulació del sol urbà.  

• La gestió dels equipaments municipals no és adient en molts casos a les demandes de les entitats del barri. 

•  Hi ha una visió negativa del barri. 

•  Manca de treball per a les bosses de població aturada, sobretot joves, dones i migrants. 

•  Falta de participació de moltes entitats al barri. 

•   



Potencialitats i elements a promocionar al barri I 
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Taula de treball 
 
Consell Territorial 

 

• Existeix un teixit associatiu nombrós i divers. Algunes entitats són molt actives, i fan un treball important de barri 
i/o activitats per i en el barri sobretot en l’àmbit esportiu, cultural i educatiu (12).  

 

• Existeix una identitat pròpia de barri vinculada a un element més històric. Darrerament però, s’ha refermant en 
relació a la construcció dicotòmica Mataró-Cerdanyola.  Aquesta identitat construïda és un element important de 
pertinença que cal treballar (6). 

 

• En el territori del barri hi ha un nombre considerable de recursos de tipus educatiu tant públics, concertats i 
d’entitats que fan formació. La potenciació, coneixença i promoció d’aquest recursos pot convertir el barri en un 
potencial educatiu (5). 

 

• Hi ha una gran diversitat cultural. És un barri amb població de molts orígens culturals diferents (4). 

 

• Actualment hi ha una bona convivència, en termes generals, entre població d’orígens culturals diferents. 
Cerdanyola és i pot ser un barri integrador (4). 

 

• Bon veïnatge, que li dóna un caràcter més de “poble” i/o de barri, i no tant urbà o cosmopolita que podria ser una 
gran ciutat. Això facilita una percepció de proximitat en les relacions interpersonals i un alt grau de coneixença de 
veïns i veïnes (4). 



Potencialitats i elements a promocionar al barri II 
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Taula de treball 
 
Consell Territorial 

 

• Cerdanyola és un barri amb molta població jove (3). 

 

• La diversitat comercial que hi ha en diferents eixos al barri. Al mateix temps, hi ha una proximitat considerable de 
botigues de tot tipus de subministres per al dia a dia (3). 

 

• Existència de casals de gent gran al barri (2). 

 

• Mataró té una oferta potencial a nivell cultural. Fer arribar la cultura de caràcter institucional, les festes 
tradicionals i altres accions d’aquest tipus pot ser un gran potencial per al barri. Un barri que també té entitats 
culturals, realitats socioculturals i una kultura juvenil (2). 

 

• Hi ha entitats que treballen amb població d’orígens culturals i religiosos concrets. Aquestes entitats poden ajudar 
a fer entendre a la població en general elements importants per aquests col·lectiu, i tanmateix treballar amb 
aquests comunitats elements d’inserció en la societat de la ciutat (1). 

 

• Un potencial és que les entitats del barri s’articulin i cooperin entre elles. 

 

•  L’Espai Gatassa i el Centre Cívic com espai per a realitzar activitats i actuacions amb caràcter de barri i de ciutat. 

 

•  La integració de l’Espai Jove amb la població del barri. 



              

            

        

PRINCIPALS CONCLUSIONS 
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12 
Diagnosi del barri de Cerdanyola  

Anàlisi de l’opinió de mancances, problemàtiques i potencialitats del barri de Cerdanyola 



71 

 

Descripció demogràfica general 

1. Cerdanyola i l’Eixample conformen gairebé la meitat de la població de la ciutat.  

2. Cerdanyola és el segon barri més poblat amb el 24,43% de població.  

3. És un barri on no hi hagut una gran variació de població en els darrers cinc anys, en relació al seu creixement.  

4. Malgrat aquest estacament sostingut, si que ha tingut un creixement de població adolescent i jove a nivell genèric.  

5. Cerdanyola presenta una mitjana d’edat de 39,14 en homes i de 41,41 en dones, més baixa en comparació a Mataró. 

6. Malgrat el fenomen de l’envelliment demogràfic de les societats occidentals, Cerdanyola és un barri jove amb una proporció 
més elevada de població jove en relació a Mataró. 

7. D’altra banda tot i haver una pes important de població per sobre de 65 anys, està per sota de la mitjana de la ciutat. 

 

Origen de la població 

8.  Més de la meitat dels residents a Cerdanyola han nascut a Catalunya, 10 punts per sota de la mitjana de Mataró. Hi ha un 
pes important de població que va néixer a d’altres zones d’Espanya, bàsicament d’Andalusia, Murcia i Extremadura sent el 
1 de cada 4 del total del barri. 

9. El 22,70% del total han nascut a altres països.  

10. Cerdanyola no és el barri amb major percentatge de població migrant, però si que és el barri que a nivell numèric té el 
nombre més elevat de població migrant.  

11. Hi ha algunes seccions censals a la zona Sud del barri que superen el 40% de població nascuda a d’altres països.  

12. El grup més nombrós de població estrangera és la de nacionalitat marroquina, seguida de la xinesa, senegalesa i gambiana. 
Malgrat aquestes 4 nacionalitats més nombroses coexisteixen una diversitat considerable de nacionalitats 

 

Moviment de població 

13. Cerdanyola és el barri amb major mobilitat de població. Una quarta part del moviment de població a la ciutat es van 
concentrar a Cerdanyola l’any 2016. Això denota un barri amb un gran dinamisme i rotació de gent, fenomen no apreciable a 
d’altres barris de la ciutat.  

14. Val a destacar que la major part de la població que va canviar d’habitatge, ho va fer dins del mateix barri. Més del 60% de 
moviments cap a Cerdanyola tenien com origen el mateix barri.  

 

 

conclusions 
Recapitulació de les principals descripcions I 
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Formació 
15.    El nivell de formació de la població és dels més baixos de la ciutat, i en comparació als 5 anys anteriors ha baixat un punt en el càlcul 

del nivell d’instrucció. Un altre indicador, el del nivell d’instrucció insuficient és molt al barri.  
 

Activitat socioeconòmica 
16.     Al barri és on hi ha la major concentració de rendes baixes de la ciutat.  
17.    Tanmateix la taxa d’atur més elevada correspon al codi postal  08303  que és la del barri de Cerdanyola. 
18.  Actualment hi ha un volum important d’establiments comercials distribuïts per tot Cerdanyola, essent el segon barri amb major 
nombre d’establiments.  
 

Habitatge  
19.  A nivell percentual a Cerdanyola, Rocafonda i el Palau és on hi ha el major percentatge de llars  on viuen 5 persones o més per 
habitatge. 
20.  Tot i que més dispers arreu del barri, però a la zona sud s'han detectat un volum considerable d'edificis amb patologies i problemes 
no abordats per manca de manteniment.  
21.  L’ocupació d’habitatges com a fenomen afecta a tota la ciutat, però hi ha zones de Cerdanyola que aglutinen molts casos detectats. 
Així com el nombre de pisos buits d’entitats financeres. En el moment actual, gairebé la meitat d’aquests habitatges de propietat d’entitats 
financeres estan ocupats. 
 

Protecció social 
22.   Una de cada tres unitats familiars ateses pels serveis de Benestar Social  era de Cerdanyola (OSAI, Infància, Informació, Orientació, 
Estrangeria, Promoció Social i Acollida)  
23.   Un de cada quatre famílies usuàries de Benestar Social se concentra en la zona Sud de Cerdanyola.  
24.   També una de cada tres famílies ateses pel Servei de Promoció Social és de Cerdanyola. 
25.   El 40,34% de les famílies prestadors de Renda Mínima d’Inserció el 2017 eren de Cerdanyola. 
  

conclusions 
Recapitulació de les principals descripcions II 
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Informació sociosanitària 
26.  En els dos CAP de Cerdanyola es denoten indicador molt desfavorables a nivell sociosanitàri, en comparació també amb la mitjana 
catalana.  
 

Convivència  
27.  Cerdanyola és el barri on els indicadors generals  dels diferents  nivells són més negatius, tot i que també hi ha població que menciona 
que no té cap problema. 
 

Equipaments i recursos 
28.  Existeix una xarxa d’equipaments i recursos públics i privats distribuïts per tot el barri. Els més notables són els de tipus educatiu i 
esportiu.  
 

Visions dels veïns 
29.  Segons l’estudi de percepció realitzat a Octubre del 2017, els veïns i veïnes manifesten que existeixen  actualment molts problemes 
d'inseguretat, incivisme i brutícia, així com  també es menciona el fet migratori com a problema.  
 
30.  Els veïns/nes tenen un important grau d’identitat amb el barri i creuen que té moltes potencialitats a treballar com són el comerç de 
proximitat molt divers, la dinamització de zones verdes i parcs, la diversitat cultural i la ubicació del barri. 
 

conclusions 
Recapitulació de les principals descripcions III 
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Fonts 

Quantitatives 
- Estudi de població de Mataró a 1 de gener de 2017. 
- Diagnosi de la infància i l’adolescència de Mataró. Juliol de 2017 
- Diagnosi del Pla de Convivència de Mataró. Setembre de 2017 
- Registre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
- Dades epidemiològiques de salut dels ABS de Mataró,  Departament de Salut 
- Departament de Salut, Estudi Aquas  any de referència 2015 
- Aproximació a la segregació socioresidencial  als barris de Mataró (n.d.). Maig de 

2016 
 
Qualitatives 
- Anàlisi de l’opinió de mancances, problemàtiques i potencialitat del barri de 

Cerdanyola. Octubre de 2017 
- Diagnosi de la infància i l’adolescència de Mataró. Juliol de 2017 
- Dioagnosi del Pla de Convivència. Octubre de 2017 
- Enquesta de segueretat ciutadana. Maig de 2016 
 
Altres 
- Projectes de continuïtat i millora al barri de Cerdanyola, 2017 
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…DE LA DIAGNOSI AL PLA 



Recollida d’informació i definició mancances i potencialitats 

• S’ha realitat una recollida d’informació demogràfica i socioeconòmica que ha 
estat complimentada per altres enquestes i estudis d’opinió/percepció realitzar 
darrerament.  A més, de caràcter qualitatiu i per tal de recollir opinions i visions 
es va realitzar: 
 

• Enquesta d’opinió de mancances, problemàtiques i potencialitats del barri de 
Cerdanyola el 14-15 d’octubre de 2017. 
 

• Grup de treball de la Taula del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola depenent 
del Consell Territorial l’11 de novembre (definició potencialitats i mancances i es van 
prioritzar). 

 
 

      Malgrat el coneixement que es disposa per part dels actors i entitats al barri, 
l’expressió d’algunes demandes socials i d’equipaments en els darrers anys, i la 
informació recollida és important disposar de la visió dels professionals de 
diferents serveis per ajudar a facilitar la identificació de factors de 
vulnerabilitat per un costat, de les fortaleses existents per un altre, amb 
l’objectiu de poder definir els principals eixos d’actuació del futur Pla 
d’Actuació.  

76 



Relació de problemàtiques amb potencialitats manifestades i 
prioritzades segons representants d’entitats i veïns/nes de Cerdanyola 

77 

Què diuen les dades  Problemàtiques ( visions 

expressades)  

Potencialitats / elements a promocionar 

Diferents dimensions d’incivisme han 

estat recollides en l’Enquesta 

Seguretat,  en la diagnosi del Pla de 

Convivència , i l’anàlisi de recollida de 

mancances i oportunitats del barri de 

Cerdanyola. En general  s’accentua una 

percepció  negativa de la immigració, 

el soroll, les baralles, l'oci nocturn i  

delinqüència, que fan incrementar la 

percepció d'inseguretat.  

•Manca de civisme a l’espai públic. 

•Molta brutícia  a l’espai públic.  

•Hi ha una manca d’educació de molta 

població en relació al bé comú. 

•Bon veïnatge, que li dóna un caràcter més de poble. 

Cerdanyola és i pot ser un barri integrador (bona 

convivència) . 

• Percepció de proximitat en les relacions interpersonals. Es 

podria aprofitar aquest caràcter sensibilitzador.  

•Presència de recursos de tipus educatiu (accions 

educatives).  

•Entitats de barri , comerços i canals de comunicació de barri 

poden facilitar una tasca sensibilitzadora.  

Existeixen al territori equipaments i 

recursos públics i privats de tipus 

educatiu, esportiu, d’administració...  

•Manca d’adequació dels espais públics . 

•Gestió dels equipaments municipals no és 

adient (i esportius). 

•Espai Gatassa i Centre Cívic, i altres equipaments per a 

realització d’activitats i actuacions amb caràcter de barri i de 

ciutat.  

Enquesta  seguretat pública, enquesta 

de barri i enquesta del Pla de Civisme 

recullen la preocupació.  És una 

percepció complexa i sovint confusa de 

l’estat de la seguretat al barri 

construïdes i associades amb d’altres 

variables socioeconòmiques, 

demogràfiques i convivencials. 

•Consum elevat de drogues i punts de venda 

importants.  

•Percepció d’inseguretat insuficient  en 

alguns carrers.  

•Il·luminació insuficient. 

•Percepció de l’estat de segureta al barri,  

•Consciència veïnal de la problemàtica. 

•Demanda de les entitats de barri per abordar el tema i 

transformar-ho. 

En enquesta de barri es menciona, tot i 

que no dels més prioritaris, la 

necessitat d’una biblioteca de 

barri/ciutat i espais polivalents per 

activitats culturals.  

•Falta d’equipaments culturals . •Presència de recursos de tipus educatiu que podrien 

facilitar usos culturals fora hores lectives.  

•Existeix una oferta cultural de caràcter institucional, les 

festes tradicionals i altres, que son demanades per a 

realitzar-se al barri.  

•Existència diversa d’entitats de cultura tradicional i popular.  

I 

•, suma dels índexs de seguretat (estricto sensu) i d’altres variables socieconòmiques, demogràfiques i convivencials, que s’hi associen en la construcció i valoració 

d’aquestes percepcions”. 
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Què diuen les dades  Problemàtiques ( visions 

expressades)  

Potencialitats / elements a promocionar 

En l’anàlisi de visions de veïns /nes no 

va ser la més destacada. Si es va 

accentuar per part dels representants 

d’entitats.  

•Percepció de deixadesa per part de 

l’Administració, sobretot la local. 

 

•Existeixen nombrosos recursos i projectes que es realitzen 

al barri, tal i com es recull en el document Projectes de 

continuïtat i millora al barri de Cerdanyola, 2017.  

 

Cerdanyola és un barri jove amb 

una proporció per sobre de la 

mitjana de la ciutat.  

•Joves que no s’impliquen i que no participen, 

o no es visualitza la seva presència i actuació.  

•Cerdanyola és un barri amb molta població jove  

•Existeix un teixit associatiu nombrós i divers interessat en 

treballar amb i per als joves.  

•La integració de l’Espai Jove  

•Presència d’entitats esportives.  

•Dinamisme que poden aportar i aporten els joves 

El Pla de Barris 2005-2012 va 

treballar la supressió barreres part 

alta de Cerdanyola. Existeixen però 

encara moltes barreres en altres 

zones.  

•Dificultats de mobilitat peatonals, sobretot 

persones grans i mobilitat reduïda. 

•Existència de casals de gent gran al barri  ( ajudin a fer 

entendre necessitats de millora i una altra visió a la mobilitat 

interna del barri)  

•Pla de Mobilitat de Mataró 

La recessió econòmica iniciada l’any 

2008 va provocar un increment de 

problemàtiques sobre l’habitatge i 

amb especial incidència al barri de 

Cerdanyola, apareixen diferents 

fenòmens com les dificultats de 

mantenir l’habitatge, morositat, 

ocupacions, pobreses 

energètiques...  

•Manca d’habitatge social. •Hi ha un volum d’habitatge buits al barri de particulars.  

 

•Presència entitats treballen en pro de la millora de 

l’habitatge digne.  Articulació entre aquestes i les diferents 

administracions per millorar incidència al barri.  
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Què diuen les dades  Problemàtiques ( visions 

expressades)  

Potencialitats / elements a promocionar 

Una quarta part de la població del 

barri ha nascut a d’altres països. És 

el barri amb el major nombre de 

població migrant amb diversitats de 

nacionalitats essent les més 

majoritàries la marroquina seguida 

de la xinesa, senegalesa i gambiana.  

•La diversitat cultural i d'orígens comporta 

que alguns sectors de població manifestin una 

falta d’integració de la població migrant en el 

context general del barri  ( tot i que diferent a 

d’altres barris).  

•Gran diversitat cultural 

•Hi ha entitats que treballen amb població d’orígens 

culturals i religiosos concrets 

•La integració dels joves en  recursos com Espai Jove, patis 

oberts i altres de tipus socioeducatiu.  

•Malgrat aquesta percepció, existeix una bona convivència, 

en termes generals, entre població d’orígens culturals 

diferents  

•Sentiment de pertinença al barri de la majoria de població, 

també per gran part de la població migrant. 

Expressat també en les enquestes 

de percepció.  

•Manca d’espais destinats a activitats per 

joves i  gent gran. 

•Existència de casals de gent gran al barri , l’Espai Gatassa, 

equipaments i recursos del territori que podrien tenir més 

usos. 

Estudi de la URiV sobre potencialitats 

d’ascensors al barri 2005 ja recollia 

aquesta dificultat. S’afegeixen a més 

l’afectació d’edificis amb patologies i 

dèficits constructius no abordats 

recollits en expedients disciplinaris.  

•Existència de barreres arquitectòniques als 

edificis privats. 

 

•El parc d’habitatges està envellit i necessita 

manteniment considerable. 

 

•Dificultats de les comunitats per a fer front a 

processos de rehabilitació.  

•Recursos en el territori adreçat a treballar comunitats de 

veïns i veïnes. 

 

•Ajuts de foment de la rehabilitació privada.  

Nivell de formació dels més baixos 

de la ciutat. Ha davallat en 

comparació els darrers cinc anys.  

•Nivell d’instrucció molt baix a nivell general •Presència de recursos de tipus educatiu tant públics, 

concertats i d’entitats que fan formació.  

•Accions educatives d’entorn al barri. 

•Cerdanyola és un barri amb molta població jove. 

•Educació d’Adults  
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Què diuen les dades  Problemàtiques ( visions 

expressades)  

Potencialitats / elements a promocionar 

•Manca d’informació institucional de com 

s’intervé en el barri (sobretot obres), les obres 

que es fan, les activitats dinàmiques que hi ha 

•Bon veïnatge, que li dóna un caràcter més de poble. 

Percepció de proximitat en les relacions interpersonals. 

(aprofitar-les) 

• Existència de canals de comunicació propis de barri. 

• Agenda de barri. 

• Pla de Comunicació.  

•Encara hi ha molta especulació del sol urbà.   

Enquestes apareixen preocupacions 

sobre incivisme, seguretat i altres 

però en general no es percep una 

visió negativa de barri.  

•Visió negativa del barri. •La diversitat comercial que hi ha en diferents eixos al barri  

•Existeix una identitat pròpia de barri 

•Hi ha una gran diversitat cultural.  

•Actualment hi ha una bona convivència,  

•Bon veïnatge, que li dóna un caràcter més de “poble”  

Taxa d’atur més elevada de la 

ciutat coincidint amb el codi postal 

de barri.  

•Manca de treball per a les bosses de població 

aturada, sobretot joves, dones i  població 

migrant.  

•Cerdanyola és un barri amb molta població jove ( a treballar 

element capacitació, orientació, accions ocupabilitat joves) 

•Convocatòria Treball als barris,. 

•Projecte Aixequem persianes per atraure activitats 

comercials i de serveis 

•Proximitat a polígons industrials  

Enquesta expressa poca implicació 

veïns i veïnes en el barri com a 

factor. 

•Falta d’implicació de moltes entitats al barri. •Existeix un teixit associatiu nombrós i divers. 

•Les entitats del barri es poden articular i cooperar entre 

elles. 

•Hi ha entitats que treballen amb població d’orígens 

culturals i religiosos concrets. 

•Potenciar el treball de tipus comunitari. 

•Existència d’un consell Territorial, TEC i Mostra d’Entitats.  
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Què diuen les dades  Problemàtiques ( visions 

expressades)  

Potencialitats / elements a promocionar 

Una de cada tres famílies ateses 

per B.Social era de Cerdanyola.  

Concentració important de 

famílies ateses a la zona Sud. 

El 40% de les famílies RMI són del 

barri 

•Barri amb els ingressos per rendes del treball i 

indicadors socioeconòmics més baixos 

 

•Nombre elevat de famílies prestadores de 

Renda mínima d’Inserció 

 

Detecció establiments buits, però 

tanmateix gran presència activitat 

comercial.  

•Nombre considerable de locals buits.  •La diversitat comercial que hi ha en diferents eixos al barri  

•Projecte Aixequem persianes per atraure activitats 

comercials i de serveis.   

 

Indicadors sociosanitaris dels més 

desfavorables dels CAP’s de 

Catalunya. 

 

 

 

 

•Problemàtiques de salut al barri.  •Nou treball de salut comunitària al barri.  

 

 

 

 

 

 •El mercat de venda no sedentària de fruita i verdura de 

Cerdanyola actua com un canal comercial important dins el 

comerç del barri. Cada dissabte atrau a molts consumidors i 

hi passa molta gent.  

•L’oferta comercial a Cerdanyola és diversa. El sector 

alimentació (fresc i sec) i el producte quotidià no alimentari 

és el que retè més consum al barri com a producte de 

compra quotidiana i rep una bona valoració.  

•Manca d’aparcaments públics i privats  

V 
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Objectius  generals i inicials del 
Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 

Cap el Pla 

 

1. Potenciar el barri com espai de proximitat, de convivència, d’intervenció i 
de participació.  
 

2. Impulsar la proximitat de les actuacions municipals al barri des d’un 

abordatge integral. 
 

3. Procurar transformar les vulnerabilitats existents i augmentar les 
potencialitats que hi ha al barri. 
 

4. Enfortir el treball comunitari com factor d’implicació i de co-responsabilitat 
del procés de transformació i/o de millora d’alguns factors al barri. 
 

 

 



Procés estratègic de ciutat Mataró 2022 Cap el Pla 



Línies 

 

Mesures 

Definició d’eixos del Pla d’Actuació Integral en coherència 
al Projecte Estratègic Mataró 2022 
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Problemàtiques 

 Potencialitats 
 

Eixos 

Projecte estratègic Mataró 2022 

Reptes 

 Eixos d’actuació 

Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 

 

Projectes de 
continuïtat 

 

Projectes de 
Millora 

 

Inversions Dades 

Entitats 

Veïns 
/nes 

ac
ci

o
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s 

Cap el Pla 
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Dibuixant una proposta d’eixos a partir dels reptes i sota el 
paraigües dels reptes del Pla Estratègic Mataró 2022 Cap el Pla 

Repte 1: Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat  
Eixos Estratègics de ciutat: Ocupació i capacitació. Nou Model Social 

1.1. Promoció i capacitació de les persones 
•La formació 
•La inserció laboral 
•La salut comunitària 
•El suport i el benestar social 

Repte 2: Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial 
Eixos Estratègics de ciutat: Vinculació amb el territori. Polítiques integrals per a la convivència i la cohesió social  

2.1. Territori i millora urbana 
•L’Espai públic 
•Rehabilitació d’edificis 
•Habitatge social 
•Equipaments 

2.2. Impuls de la convivència i de la cultura 
•Igualtat de drets i promoció dels valors de ciutadania 
•Sensibilització i comunicació 
•Lleure i  sociocultura 
•Desenvolupament comunitari i activitat associativa 
•La innovació artística. 

Repte 3: Imatge, reconeixement i promoció de ciutat 
Eix Estratègic de ciutat: Especialització  i innovació 

3.1. La dinamització comercial 
•Qualificació del comerç de proximitat 
•Els serveis al barri 

 

 


