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Presentació
Al costat de les persones vulnerables
El que teniu a les mans és un document que descriu l'impacte
social, sanitari i econòmic que ha tingut la Covid-19 al llarg de
l'any 2020 i que ha colpejat la nostra ciutat amb molta duresa.
Com a molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, també
ens hem hagut de reinventar i redissenyar per adaptar-nos a les
necessitats emergents del moment derivades de la situació de
pandèmia. És per això que les professionals de l'Oficina Tècnica
del Pla per a la Inclusió Social han transformat el disseny clàssic
dels Informes Socials que es presentaven cada any en un monogràfic sobre l'Impacte de la COVID-19 a Santa Coloma de Gramenet al llarg de l'any 2020.
L'objectiu d'aquest informe és plasmar amb la immediatesa més
gran el què està succeint al municipi per avançar-nos a allò que
vindrà. Les dades d'aquest informe apunten a l'aparició de noves formes de vulnerabilitat i a l'agreujament de les situacions
de risc d'exclusió o precarietat que ja coneixem, en l'àmbit sanitari, social, educatiu, en el terreny migratori, de gènere, en l'activitat econòmica i laboral, entre altres.
La greu crisi econòmica que ja està aquí requereix determinació i
polítiques públiques valentes i coordinades per part dels governs. A Santa Coloma de Gramenet tenim la convicció que si
unim esforços tindrem més garanties d'èxit a l'hora de superar
els estralls d'aquesta crisi. Ara més que mai, cal que situem a les
persones i les seves necessitats en el centre de la nostra acció
política.

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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Introducció

El Sistema d’Informació Social de Santa Coloma de
Gramenet (SIS) és l’instrument de què s’ha dotat
l’Ajuntament per a mesurar l’abast i l’evolució de
les necessitats socials a la ciutat, així com els recursos que s’articulen i els que serien necessaris per fer
-hi front.
L’Oficina tècnica del Pla local per la Inclusió de Santa
Coloma de Gramenet ha dissenyat aquest sistema
d’indicadors, que es nodreix exclusivament de fonts
estadístiques de caràcter oficial.
A partir del SIS, es generen diversos productes, entre els quals destaquen els informes socials, de caràcter anual i quadriennal, així com els informes de
conclusions i anàlisi de tendències que se’n deriven.
El present Informe social és un monogràfic sobre
l’Impacte de la COVID-19 a Santa Coloma de Gramenet
al llarg de l’any 2020.
L’objectiu d’aquest informe és plasmar amb la major immediatesa el què està succeint al municipi per
avançar-nos a allò que vindrà.
Atesa l'especificitat del tema, els blocs temàtics
analitzats i l’estructura de l’informe són sensiblement diferents als dels Informes socials anuals. En
aquesta ocasió, s’han seleccionat els indicadors disponibles més representatius per descriure i mesurar
l’impacte social i econòmic de la pandèmia al municipi, que alhora permeten observar l’evolució al
llarg de l’any i es poden comparar amb altres àmbits geogràfics.

L’Informe social COVID-19 mostra, en primer lloc, una
anàlisi interpretativa dels indicadors disponibles
(acompanyada de suports gràfics) sobre l’abast de
la COVID-19 al municipi i l’impacte de la pandèmia
en el nostre sistema de vida: impacte en el sistema
sanitari la salut de les persones, en la demografia,
en l’activitat econòmica i laboral, en l’habitatge, en
la situació administrativa i l’estrangeria, en l’educació, i en les violències masclistes i familiars.
A continuació, trobareu un apartat específic sobre
la resposta dels Serveis socials municipals davant de
les circumstàncies excepcionals que han acompanyat aquest any 2020.
Les conclusions d’aquest informe destaquen les
idees clau de cada un dels apartats anteriors, acompanyades amb les dades més significatives.
Per últim, apareix un llistat amb les fonts estadístiques que s’han emprat per elaborar aquest document. Com sempre, els indicadors s’han nodrit de
fonts oficials, però algunes de les dades són vives,
cosa que vol dir que poden estar subjectes a posteriors modificacions.

Consideracions metodològiques
L’any 2020 s’ha adaptat i ampliat el Sistema d’informació Social (SIS) per poder fer un seguiment dels
impactes de la pandèmia i de la resposta municipal:

Al llarg d’aquest 2020 s’han actualitzat de forma
progressiva les dades del SIS i s’han generat diversos productes:

 Recerca, explotació i tractament de dades ofici-

 Impacte econòmic de la pandèmia per COVID-19

als sobre la COVID-19 a nivell municipal, comarcal
i de Catalunya (Dep. Salut, Generalitat de C.).

amb perspectiva de gènere
 Memòria sobre les actuacions de l’Àrea de Drets
Socials, Gent gran, Salut i consum per fer front a
la crisi sanitària de la COVID-19
 Avaluació del Pacte local per a la reconstrucció:
àmbit serveis socials
 Informes puntuals de comparativa mensual i trimestral amb 2019.

 Identificació dels indicadors més rellevants de

cada àmbit del SIS per mesurar els impactes socials i econòmics de la pandèmia. Recerca de noves fonts, explotació i tractament de dades disponibles mensuals i/o trimestrals, i elaboració de
comparatives amb altres territoris.
 Seguiment i avaluació de les accions en l’àmbit

dels serveis socials per fer front a la crisi derivada de la pandèmia (Pacte local per la reconstrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma
de Gramenet).

L’Informe social que teniu a les mans, a diferència
dels anteriors informes anuals, està realitzat al llarg
del mateix any d’emissió de les dades (2020) i el
primer trimestre de 2021. Per aquest motiu, s’utilitzen dades vives i/o dels registres d’alguns serveis,
que poden estar subjectes a revisió posterior quan
es publiquin les memòries oficials d’activitat.
Aquest Informe social posa l’accent en aquells indicadors i àmbits que permeten llegir, amb la major
celeritat possible, els impactes socials i econòmics
de la pandèmia, i se centra principalment en l’acció
del sistema de serveis socials.

1. DADES COVID-19
Casos confirmats de COVID-19
L’any 2020, la pandèmia de la COVID-19 ha marcat
Santa Coloma de Gramenet amb un total de 7.377
casos confirmats per PCR o Test d’antígens (TA):
3.933 dones (53% del total) i 3.444 homes.
D’aquests casos, 267 corresponen a residències
de gent gran. Aquesta xifra representa un 3,6% del
total de casos positius del municipi, i indica que el
53% de la població residencial ha estat diagnosticada de COVID-19.

Els casos han anat evolucionant d’acord amb la
gestió de la pandèmia. Els mesos de març i fins
a mitjan d’abril els casos es mantenen elevats
(1a onada). D’aleshores a finals de juny, i com a
conseqüència del confinament domiciliari, els
casos descendeixen fins a pràcticament desaparèixer. El desconfinament posterior i les vacances estivals fan créixer de nou els casos,
especialment a Santa Coloma on, a diferència
del Barcelonès i Catalunya, es continuen incrementant fins a mitjan agost. L’inici del curs escolar comporta un nou increment de casos,
que arribaran al punt àlgid a finals d’octubre
(2a onada). A partir d’aleshores, els casos tornen a davallar fins passades les festes nadalenques, ja entrat el 2021 (3a onada).
La taxa anual de casos de Santa Coloma (6.125
casos per 100.000 habitants) supera la del Barcelonès (5.133) i Catalunya (4.767). Com es pot
observar, les taxes mensuals també han tendit
a situar-se per sobre, especialment durant l’estiu i a partir de l’octubre.

Font: Elab. Pròpia a partir de
"Dades COVID. Situació epidemiològica i assistencial a
Catalunya”. AQUAS. Dep.
Salut. Generalitat de C.
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DADES COVÍD-19

Mortalitat per COVID-19
Al llarg del 2020 s’han produït un total de 268
defuncions per COVID-19 al municipi.
D’aquest total, 93 defuncions corresponen a
pacients d’alguna de les 8 residències de gent
gran de Santa Coloma de Gramenet, que alberguen unes 500 persones.
Aquesta xifra suposa que el 35% de les defuncions per COVID-19 del municipi han tingut lloc en
residències de gent gran (42% al Barcelonès i
45% a Catalunya), i que el 19% de la població residencial ha mort per aquesta causa.

Durant la primera onada de la COVID-19, i especialment el mes d’abril de 2020, va tenir lloc el
major volum de defuncions, i les residències de
gent gran es van veure greument afectades.
Amb el confinament domiciliari i les mesures
adoptades, la mortalitat va davallar dràsticament, mantenint-se en valors baixos fins a l’inici
del curs escolar, moment en què va tornar a
augmentar però ja amb menor intensitat.
La taxa anual de mortalitat per COVID-19 a Santa Coloma de Gramenet (223 defuncions cada
100.000 habitants) supera lleument la de Catalunya (221) però es troba força per sota de la
taxa del Barcelonès (293).
El mes d’abril de 2020, a Santa Coloma de Gramenet van morir un total de 113 persones per
COVID-19, un 52% de les quals en residències de
gent gran. Durant aquell mes, la mortalitat en
residències encara fou més dramàtica al Barcelonès (55% de les defuncions del més d’abril) i
Catalunya (58% de les morts durant l’abril).

Font: Elab. Pròpia a partir de
"Dades COVID. Situació epidemiològica i assistencial a
Catalunya”. AQUAS. Dep.
Salut. Generalitat de C.
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DADES COVÍD-19

Afectació per Àrees Bàsiques de Salut
La incidència de la COVID-19 en el sí del territori
de Santa Coloma ha estat diversa, i ha evolucionat al llarg del 2020.
Durant la primera onada i el confinament domiciliari (meitat de març, abril, maig i juny), les
Àrees Bàsiques de Salut amb més positius foren
l’ABS 3 (Singuerlín, Les Oliveres, Can Franquesa,
Guinardera, Can Calvet i Serra de Marina) i l’ABS
4 (Riu Nord i Riu Sud), essent dues de les zones
més envellides de la ciutat i amb més gent gran
en residències.
A partir del juny, moment en el què comencen
a créixer els positius a tota la ciutat, les ABS 5 i
6 (Fondo, Raval, Santa Rosa i Safareigs) passen
a ser el territori amb més casos. La zona sud és
la més densament poblada i a on s’acumula
més població socialment i econòmicament vulnerable (famílies amb baix nivell de renda, llars
amb diversos nuclis convivents, vulnerabilitat
residencial i desnonaments, baixos nivells formatius i ocupacionals, elevades taxes d’atur,
gent gran sola i dependent, població en situació
administrativa no regularitzada...).

Pel què fa al còmput total de l’any 2020, la
zona sud és també el territori amb el major
nombre de casos positius confirmats per PCR
o Test d’antígens, tant en termes absoluts
com relatius.
A l’ABS 6 (que correspon al barri d’El Fondo)
s’han detectat un 20,1% del total de casos confirmats al municipi (1.486 casos, que han afectat al 8,9% dels seus habitants), mentre que a
l’ABS 5 (Raval, Santa Rosa i Safareigs) s’hi han
concentrat el 19,9% del total de casos confirmats a Santa Coloma (1.469, afectant al 6,1%
dels habitants).

Font: Elab. Pròpia a partir de
"Dades COVID. Situació epidemiològica i assistencial a
Catalunya”. AQUAS. Dep.
Salut. Generalitat de C.
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DADES COVÍD-19

Impacte en clau de gènere
Com s’ha dit, un 53% de total de casos confirmats per PCR o Test d’antígens (TA) a Santa
Coloma de Gramenet al llarg de 2020 han afectat a dones (3.933 casos), i el 47% restant a homes (3.444 homes).
L’afectació segons el sexe, però, ha anat variant amb l’evolució de la pandèmia al municipi.
La primera onada de la COVID (primavera de
2020) va afectar més les dones (60% dels casos), coincidint també amb els barris més envellits i amb un major nombre de residències de
gent gran (amb població majoritàriament femenina).
Per a una anàlisi detallada de març a juny de
2020 en clau de gènere, consulteu l’informe
Impacte de la pandèmia per COVID-19 amb perspectiva de gènere de l’Observatori de gènere
DataGenderLab de la CIBA, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

A partir de l’estiu, moment en què les majors
afectacions de la COVID es van traslladar cap
als territoris socioeconòmicament més vulnerables (amb població més jove i diversa), es va
escurçar globalment la diferència en l’afectació
de les dones (52% dels casos).
A la zona Sud de la ciutat, on s’han concentrat
el 40% dels casos de COVID-19 confirmats per
PCR/TA, l’afectació entre dones i homes ha estat similar (51% dones a l’ABS 5 i 50% dones a
l’ABS 6).
Pel què fa a la mortalitat per COVID-19, i a manca de dades desagregades per sexes, podem
aventurar que haurà estat majoritàriament
femenina, atès que el gruix de les defuncions
van tenir lloc durant la primera onada, afectant
sobretot gent gran i gent gran en residències
(on la gran majoria de les persones són dones).

Font: Elab. Pròpia a partir d’IDESCAT. Generalitat de C.
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DADES COVÍD-19

Risc de rebrot
El risc de rebrot a Santa Coloma de Gramenet
(que mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies) ha tendit a superar la
comarca del Barcelonès i Catalunya, tant en els
moments previs al confinament domiciliari de la
primavera com a partir d’aleshores.
Destaca el fet que, durant les vacances escolars,
mentre que en altres territoris s’estabilitza el
risc, a Santa Coloma continua creixent i es dispara les setmanes centrals d’agost.
L’increment de la previsió de contagi durant l’agost es pot relacionar amb la menor mobilitat
de la població colomenca en el seu conjunt, arrel
de l’impacte de la COVID en l’ocupació
(especialment el sector serveis) i en la capacitat
adquisitiva de les famílies. Aquest increment del
risc de rebrot també coincideix amb l’augment
de casos a la zona sud de la ciutat (especialment
vulnerable i densament poblada).

A partir de l’inici del curs escolar, el risc de rebrot
a Santa Coloma torna a alinear-se amb les tendències observades al conjunt de la comarca i
Catalunya, però arribant a valors superiors amb
una setmana de retard.
A finals d’octubre de 2020, s’assoleixen arreu els
màxims índexs de risc de rebrot de tot l’any. La
setmana del 17 al 23 d’octubre s’arriba als màxims al conjunt de Catalunya (1.048) i a la comarca del Barcelonès (1.107). Uns dies més tard, la
setmana del 22 al 28 d’octubre, Santa Coloma de
Gramenet arriba al seu màxim risc de rebrot
(1.107), igualant el del Barcelonès.
A finals d’any, el risc de rebrot al municipi és de
515, però l’11 de gener de 2021 ja s’ha enfilat a
1.053 (817 Barcelonès i 742 Catalunya).

Font: Elab. Pròpia a partir de "Dades COVID. Situació epidemiològica i assistencial a Catalunya”. AQUAS. Dep. Salut. Generalitat de C.
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DADES COVÍD-19

Resposta del sistema sanitari a la COVID-19
El volum de persones ingressades per COVID19 als centres hospitalaris ha reflectit, amb
unes setmanes de retard, la xifra prèvia de
contagis.
La primera quinzena de maig de 2020, la xifra
de pacients de Santa Coloma que han requerit
ingrés hospitalari per COVID-19 arriba a superar
les 50 persones al dia. De juny a setembre, el
nombre de persones ingressades es manté
controlat, però a partir de l’octubre torna a
créixer, fins al màxim de 61 pacients el
09/11/2020. En acabar l’any, resten ingressades
35 persones, xifra que suposa un 3,5% del total
de casos confirmats durant aquest mes per
PCR/TA (3,1% al Barcelonès i Catalunya).
En termes relatius, durant la primavera de
2020, la taxa de Santa Coloma de persones
ingressades en centres hospitalaris per COVID19 es va mantenir similar a les del Barcelonès i
Catalunya. Però a partir d’octubre, aquesta
taxa es dispara fins a pràcticament doblar les
altres: el desembre, la mitjana de Santa Coloma és de 38,4 persones ingressades cada
100.000 habitants (18,9 al Barcelonès i 20,4 a
Catalunya).

12

Al llarg del 2020, a Santa Coloma s’han realitzat un total de 74.799 proves diagnòstiques
(64.058 PCR i 10.741 Test d’antígens). Aquesta
xifra representa 621 proves cada 1.000 habitants, una proporció superior a la del Barcelonès (598‰) i Catalunya (605‰).
El mes de desembre de 2020, moment en què
s’inicia la campanya de vacunació poblacional,
s’han realitzat un total de 150 vacunacions
(0,12% de la població del municipi).

Font: Elab. Pròpia a partir de
"Dades COVID. Situació epidemiològica i assistencial a
Catalunya”. AQUAS. Dep.
Salut. Generalitat de C.

2. IMPACTE EN LA SALUT I EL
SÍSTEMA SANÍTARÍ
Indicadors bàsics i necessitats en salut
La pandèmia generada per la COVID-19 ha
impactat directament sobre la mortalitat però
també està tenint efectes indirectes sobre els
comportaments reproductius de la població.
El volum de defuncions per COVID-19 ha comportat un augment sense precedents propers
en termes de mortalitat en el seu conjunt,
però també una reducció dràstica de la fecunditat i la natalitat que, en un context de
crisi econòmica i social sobrevingut, és plausible que s’estenguin en el temps.
A aquestes efectes, cal afegir un previsible
augment de la mortalitat evitable (que és
aquella que es podria haver impedit amb polítiques sanitàries i serveis assistencials eficaços), fruit de la desatenció col·lateral d’altres
malalties durant els períodes més crítics de
l’any.

Segons el Sistema de vigilancia de la Mortalidad (MoMo) del Ministerio de Ciencia e Innovación, des de mitjans de març a finals de
desembre del 2020, a Catalunya hi ha hagut un
excés de mortalitat (defuncions observades
respecte les esperades) del 194%.
L’any 2019 (última dada disponible) la taxa de
mortalitat de Santa Coloma (780 defuncions
cada 100.000 habitants) estava per sota de
Catalunya (841), però el 2020 la taxa de mortalitat per COVID-19 al municipi (223 defuncions
cada 100.000 habitants) ha superat lleument la
catalana (221).
Per altra banda, també el 2019, la natalitat i la
fecunditat a Santa Coloma (9 nascuts vius per
cada 1.000 habitants, i 1,4 fills/es per dona), es
mantenia per sobre de la comarca i Catalunya.

Font: Sistema de vigilancia de la Mortalidad (MoMo). Centro Nacional de Epidemiología.
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de E.
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SALUT Í SÍSTEMA SANÍTARÍ

Impacte en la salut mental de la població
Un altre dels aspectes relacionats amb la salut de la població en el què la pandèmia ha
impactat és la salut mental de les persones,
que s’ha vist afectada per la gestió emocional
de la por, el dol per la pèrdua de familiars per
la COVID-19, els confinaments i restriccions, la
pèrdua de la feina, les dificultats econòmiques, la incertesa sobre el present immediat i
la manca de perspectives de cara al futur...

Les dades disponibles sobre l’atenció a la salut mental i les addiccions a Santa Coloma de
Gramenet indiquen unes taxes (prèvies a
2020) molt elevades de cobertura assistencial
en salut mental infantil i juvenil.

El maig de 2020, l’Organització Mundial de la
Salut alertava que el coronavirus estava afectant la salut mental de moltes persones
(especialment professionals exposats al virus) i que estava augmentant l’angoixa, l’ansietat i la depressió.

En el moment de redactar el present informe
només es disposa de les dades relatives a l’atenció per part del Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) de la Fundació
ASPANIDE.

Algunes veus parlen d’un previsible increment dels suïcidis, com a manifestació extrema de l’impacte de la COVID-19 i la crisi que
ha desencadenat en la salut mental de la població. Tanmateix, a hores d’ara encara no
disposem de dades per poder avaluar-lo.

L’any 2019, els Centre de Salut Mental Infantil
i Juvenil de Santa Coloma de Gramenet va
atendre un 8,6% de la població menor d’edat
del municipi.

Aquest 2020, el CDIAP ha atès a 613 infants i
famílies, tractant-se de 414 nens i 199 nenes.

Font: CatSalut. Servei Català de la Salut. Generalitat de C.
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SALUT Í SÍSTEMA SANÍTARÍ

Impacte en l’atenció hospitalària
La pandèmia ha impactat de ple en el sistema
sanitari, que en alguns períodes de 2020 s’ha
vist tensat fins a l’extrem.
Pel què fa a l’atenció hospitalària, el fet d’haver hagut de prioritzar l’atenció a la COVID-19,
així com la disminució de l’atenció presencial
per evitar els contagis, han comportat una
reducció en la xifra de persones en llistes
d’espera per a intervencions quirúrgiques,
proves diagnòstiques o consultes externes,
així com un increment dels dies d’espera per a
intervencions garantides (cataractes, pròtesi
de genoll i pròtesi de maluc).
Aquesta disminució de les persones en llista
d’espera és fruit de la paralització de les derivacions, sumada a la disminució de l’assistència als centres de salut per part de la població.
Tot plegat, ha generat un infradiagnòstic, cosa que previsiblement tindrà repercussions
negatives a curt i mitjà termini en la salut de la
població, i es pot traduir en un increment de
la mortalitat evitable a curt i mitjà termini.

A finals de 2020 es reactiva l’activitat assistencial prioritària als centres hospitalaris de Catalunya, cosa que fa baixar la xifra i els dies d’espera per a intervencions quirúrgiques i proves
diagnòstiques, mentre continuen augmentant
les persones en espera per a consultes externes.
El desembre de 2020, a l’Hospital Esperit Sant
(centre hospitalari de referència per a la població de Santa Coloma de Gramenet) hi ha un
total de 8.061 pacients en llistes d’espera
(6,7% de la població): 2.557 persones a l’espera
d’intervencions quirúrgiques, 1.764 persones a
l’espera de proves diagnòstiques, i 3.740 pacients a l’espera de consultes externes.
En el conjunt de centres hospitalaris de Catalunya, els pacients en llista d’espera en acabar
l’any representen un 8,2% de la població catalana.

Font: CatSalut. Servei Català de la Salut. Generalitat de C.
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3. IMPACTE DEMOGRAFIC
Creixement de la població
La pandèmia generada per la COVID-19 està
tenint un impacte directe en termes demogràfics que, a hores d’ara, encara no estem en
condicions de mesurar en tot el seu abast.
Com s’ha dit, la pandèmia ha fet créixer la
mortalitat en el seu conjunt i ha reduït la natalitat. Aquestes circumstàncies combinades
entre sí estan provocant una disminució del
creixement vegetatiu de la població
(diferència entre persones nascudes vives i
defuncions). A més, la paralització dels fluxos migratoris també pot contribuir a aturar
o invertir el creixement poblacional en el seu
conjunt.
Aquests elements, compartits com a mínim
per les societats europees (majoritàriament
envellides), caldrà veure com impacten en el
cas de Santa Coloma de Gramenet.

Com a conseqüència de la COVID-19, és plausible que Santa Coloma de Gramenet vegi
compromès el seu creixement poblacional
dels darrers cinc anys, ja sigui amb la seva
congelació o, fins i tot, amb un retrocés.
Atès que les xifres oficials de població sempre fan referència al número d’habitants a 1
de gener (i es publiquen amb un any de retard), caldrà esperar a principis de 2022 per
disposar del número d’habitants a 01/01/2021,
que és la dada que permetrà mesurar l’impacte que ha tingut la COVID sobre la població
durant tot l’any 2020.
Segons l’Idescat, a 01/01/2020 la població de
Santa Coloma continuava augmentant de forma significativa. En aquell moment, constaven empadronades en el municipi 120.443
persones (60.916 dones i 59.527 homes),
1.228 persones més que a inicis del 2019.

Font: Elab. Pròpia a
partir d’IDESCAT.
Generalitat de C.
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DEMOGRAFÍA

Piràmide de població

Creixement migratori

Com s’ha dit, fins a principis de 2022 no es
disposarà de dades per mesurar l’impacte de
la pandèmia sobre la piràmide de població i
cada un dels seus grups d’edat. Per tant, fins
aleshores tampoc es podrà mesurar l’impacte
sobre la natalitat, la mortalitat, les taxes de
dependència, l’envelliment o el sobreenvelliment, entre d’altres.

Santa Coloma és un municipi demogràficament
jove, gràcies a la seva ja característica recepció
de fluxos migratoris procedents de l’estranger.

A 01/01/2020, havia remuntat la població infantil a Santa Coloma de Gramenet, i continuava incrementant-se la quantitat de gent
gran. En aquell moment, la població de 0 a 14
anys de Santa Coloma eren 18.347 persones
(8.904 nenes i 9.443 nens), xifra que suposa
el 15,2% del total de la població. En l’altre extrem, la població de 65 i més anys havia arribat a les 23.549 persones (13.606 dones i
9.943 homes), un 19,6% del total de la població, mentre que la població de 85 i més anys
eren 3.025 persones (1.972 dones i 1.053 homes).

La gestió per fer front a la pandèmia ha aturat
aquests fluxos migratoris, de tal manera que
és previsible que a inicis de 2021 s’hagin mantingut les dades de població estrangera d’inicis
de 2020.
A 01/01/2020, la població estrangera havia continuat creixent fins arribar a 26.869 persones
(12.661 dones i 14.208 homes), xifra que representa el 22,3% del total de la població empadronada a Santa Coloma de Gramenet.

A inicis del 2020, es mantenia la tendència
creixent de l’envelliment observada en els
darrers anys (per cada 100 infants hi ha 128,4
persones de 65 o més anys, i un 12,8% de les
persones grans tenen 85 o més anys). Es previsible que les dades de 2021 reflecteixin una
moderació d’aquesta tendència alcista, com a
resultat de la mortalitat excessiva d’aquest
2020, que ha afectat sobretot gent gran (i
especialment dones grans).
Font: Elab. Pròpia a partir d’IDESCAT. Generalitat de C.
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4. IMPACTE EN L’ACTIVITAT
ECONOMÍCA Í LABORAL
La pandèmia de la COVID-19 està tenint un
greu impacte de dimensions globals pel què fa
a l’activitat econòmica i productiva, així com
en l’ocupació i el treball que se’n deriven.
A l’Estat espanyol i Catalunya, el període de
confinament domiciliari estricte des de la segona quinzena de març de 2020 a inicis de
maig, amb tancament de tota activitat presencial no essencial, així com les intermitències i
les restriccions posteriors en la reobertura de
comerços i altres activitats econòmiques, han
portat al límit a una part sensible del teixit productiu, i en especial el sector dels serveis.
La declaració de l’estat d’alarma per part del
govern espanyol en data de 14/03/2020, va
anar acompanyada del desplegament progressiu de mesures encarades a moderar el seu
impacte sobre la població treballadora i l’activitat econòmica: moratòria en el pagament
d’impostos per a PIMES i autònoms, tramitació d’Expedients de regulació temporal d’ocupació per part del SEPE, prestació extraordinària per cessament d’activitat d’autònoms....

Amb tot, segons l’IDESCAT, el quart trimestre
de 2020 el Producte Interior Brut (PIB) espanyol s’hauria reduït un 9,1% respecte de l’any
anterior, mentre que la contracció del PIB català hauria estat del 9,6%.
A Catalunya, aquest 2020 l’activitat econòmica
s’ha desplomat: -20,4% de confiança empresarial, -25,8% de creació de societats mercantils,
-17,2% de volum de negoci comercial... Pel que
fa a la població treballadora, un 26,8% de la
població assalariada catalana ha estat afectada per Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs) i un 38,9% per Expedients de
Regulació d’Ocupació (EROs).
En el cas de Santa Coloma de Gramenet*,
aquestes circumstàncies recauen en un indret
estructuralment vulnerable, amb un limitat
Producte interior brut, una activitat econòmica depenent dels serveis i el petit comerç, un
molt elevat percentatge de treball autònom, i
a on una part de la població treballadora encara arrossega els efectes de la crisi de 2008.

* Per a informació detallada sobre activitat econòmica i
laboral a Santa Coloma de Gramenet, podeu consultar
l’Observatori socioeconòmic de Grameimpuls, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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Activitat econòmica
El volum d’empreses a Santa Coloma va caure
en picat durant el març (241 menys). A partir
d’aleshores, la xifra s’ha anat recuperant de
forma progressiva fins arribar a 1.733 empreses el setembre de 2020 (última dada disponible).
Comparativament, però, si bé la caiguda d’empreses a Santa Coloma ha estat més intensa
que la del Barcelonès i Catalunya, la recuperació també està essent més ràpida.

La xifra de persones de Santa Coloma de Gramenet afiliades a la seguretat social també va
disminuir dràsticament el març de 2020
(2.876 persones menys). Passat l’estiu, l’afiliació es va recuperar en poc menys de 1.000 persones, volum que ha mantingut fins acabar
l’any.
El desembre 44.919 persones consten afiliades
a la seguretat social (20.589 dones i 24.330
homes), que suposen un 4,6% menys de persones afiliades (4,8% menys de dones afiliades i
4,4% menys d’homes afiliats). La franja d’edat
més afectada han estat les persones de menys
de 30 anys (11,2% menys) .

Font: Elab. Pròpia a partir
d’IDESCAT. Generalitat de C.
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A Santa Coloma de Gramenet, com arreu de
l’Estat, la contractació laboral també va experimentar una caiguda important, arrel del confinament domiciliari i l’aplicació de restriccions
a l’activitat econòmica i comercial no declarada com a essencial.
En els tres mesos del segon trimestre de 2020,
es van realitzar un total de 1.863 contractacions, un 47% menys que el trimestre anterior. El
volum de contractacions es va recuperar durant l’estiu (especialment el juliol i el setembre), i va tornar a davallar al llarg del tercer
trimestre.

La taxa de contractacions laborals a Santa Coloma de Gramenet ja partia d’un nivell força
inferior al del conjunt de la comarca i Catalunya.
Al llarg de 2020, a Santa Coloma s’han realitzat
20,3 contractacions per cada 100 persones en
edat i condicions de treballar, una proporció
clarament inferior a la del Barcelonès (70,3%) i
a la de Catalunya (58,7%).

En acabar l’any, hi ha hagut un total de 11.849
contractacions (6.197 a dones i 5.652 a homes), que suposen un 21,6% menys de contractacions de les què hi havia hagut el 2019 (un
25,6% menys de contractacions en el cas de les
dones i un 16,1% menys en els homes).

Font: Elab. Pròpia a partir
d’Observatori del treball i
model productiu. Generalitat
de C.
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Regulació d’ocupació
Una de les mesures estrella que ha aplicat el
govern de l’Estat durant la pandèmia per minimitzar l’impacte en l’activitat econòmica i l’ocupació han estat els Expedients Temporals
de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs).
A Santa Coloma de Gramenet, entre la declaració de l’estat d’alarma i fins 01 de juliol de 2020
(última dada disponible), es van aprovar 769
ERTOs que van afectar a 3.146 persones treballadores, xifra que suposa un 33,8% de la població assalariada.

Aquesta proporció supera àmpliament el Barcelonès (23%) i Catalunya (26,8%), així com a la
resta de municipis de la comarca.
Val a dir, a més, que a Santa Coloma el volum
de població assalariada en empreses del municipi és menor que en altres indrets (per l’escassa presència d’empreses de grans dimensions i l’elevada mobilitat per raó de treball),
però tot i així la proporció de treballadors i
treballadores assalariats afectats per ERTOs
és major.

Font: Elab. Pròpia a partir d’Observatori del treball i model productiu. Generalitat de C.
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Pel què fa al conjunt d’ Expedients de Regulació d’Ocupació (EROs), al llarg de l’any 2020, a
Santa Coloma de Gramenet s’han autoritzat
un total de 954 procediments.
Els EROs inclouen tant els procediments habituals de regulació d’ocupació (motivats per
causes recollides en els articles 47 i 51 del Reial
decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel
que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors), com els procediments
de força major derivats de la COVID-19 (capítol
II del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front
a l’impacte econòmic i social de la COVID-19),
coneguts com a ERTOs.

La conseqüència de la presentació d’un procediment de regulació d'ocupació davant l’autoritat laboral és la suspensió temporal dels contractes de treball, o la reducció també temporal de la jornada de treball de les persones
contractades per l’empresa, o també l'acomiadament de les persones contractades afectades pel procediment.
Aquests procediments han afectat un total de
4.509 persones treballadores, xifra que suposa el 47,1% de la població assalariada.
Malgrat l’especificitat del municipi (pràctica
inexistència d’empreses grans i menor presència del treball assalariat) que s’ha comentat,
l’afectació dels EROs a Santa Coloma també
ha estat molt superior a la del conjunt del Barcelonès (33,8%) i de Catalunya (37,4%), així
com a la resta de municipis de la comarca.

Font: Elab. Pròpia a partir d’Observatori del treball i model productiu. Generalitat de C.
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Cessament d’activitat de treball autònom
Una altra mesura adreçada a la població treballadora afectada per les restriccions derivades
de la crisi sanitària, han estat les prestacions
per cessament d’activitat de treballadors/es
en règim autònom atorgades pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Arrel de la declaració de l’estat d’alarma, el
Govern de l’Estat va aprovar un paquet de mesures adreçades a treballadors i treballadores
afiliats/des al règim de treball autònom, que
haguessin cotitzat durant un període mínim
de 12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament de l’activitat.
Actualment, encara no es disposa d’una seqüència de dades que permeti avaluar en detall l’impacte i l’evolució d’aquestes mesures.

A mitjan d’abril de 2020, en el conjunt de l’Estat s’havien acollit a aquesta mesura un 28,2%
dels treballadors/es autònoms, mentre que a
finals del mateix mes la proporció havia arribat al 35,5%, representant el punt més àlgid
fins a la present. En acabar l’any 2020, encara
rebien aquest tipus de prestació un 10,6% dels
treballadors/es autònoms, i amb les dades disponibles de 2021, se sap que a finals de febrer
ja en són un 15,6%.
Aquestes proporcions transposades a Santa
Coloma de Gramenet podrien indicar que a
mitjan d’abril hi hauria hagut 1.750 treballadors/es autònoms acollits a la prestació per
cessament d’activitat; a principis de maig al
voltant de 2.200 persones, mentre que en acabar el 2020 la xifra podria estar entorn a les
670 persones. Tanmateix, caldrà esperar a la
publicació de dades oficials per mesurar de
forma fefaent l’abast del cessament d’activitat
en població autònoma a Santa Coloma .

Font: Elab. Pròpia a partir de Revista Seguridad social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de E.
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Atur registral
L’any 2020, a Santa Coloma de Gramenet hi ha
un total de 9.053 persones aturades (4.954
dones i 4.099 homes), 1.513 persones més que
el 2019.
La taxa d’atur ha crescut fins el 15,7% de la població activa (17,6% dones actives i 13,3% homes actius). Els índexs més elevats es troben
en la població més gran (23,5% de les persones
actives de 55 a 64 anys), però l’atur juvenil és
el que més ha crescut.
Val a dir, però, que malgrat que històricament
el municipi ha assolit unes taxes d’atur elevades, davant de les circumstàncies excepcionals de 2020, Santa Coloma de Gramenet ha
presentat una tendència similar a la d’altres
territoris (12,3% Barcelonès i 13% Catalunya).

Font: Elab. Pròpia a partir d’Observatori
del treball i model productiu. Generalitat
de C.
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El primer semestre de 2020, la xifra de persones aturades va anar creixent fins arribar al
juliol, moment en què l’atur disminueix pel
retorn a la feina de treballadors/es en ERTOs i
en règim autònom. El segon semestre, però,
l’atur remunta de forma progressiva.
El desembre de 2020, a Santa Coloma hi ha
9.753 persones aturades (5.292 dones i 4.461
homes), xifra que suposa una taxa d’atur en
acabar l’any del 16,3% de la població en edat i
condicions de treballar (18,5% en dones i 14,3%
en homes). Cal retrocedir fins a 2016 per trobar una taxa d’atur similar.

ACTÍVÍTAT ECONOMÍCA Í LABORAL

Taxa d’atur efectiva
La “Taxa d’atur efectiva” ens apropa més a la
mesura de l’impacte de la COVID-19 sobre l’ocupació i el treball.
Aquest indicador, utilitzat per la Fundació
d’Estudis d’Economia Aplicada (FEDEA), fa
referència a la suma de tota la població aturada, considerant com a tal, tant a la població
registrada com a aturada a les oficines d’ocupació, com a aquella que s’ha acollit a mesures
de contenció del Gobierno per preservar el
treball.
Aquesta taxa es calcula sumant a la població
aturada registral, la població assalariada en
ERTOs i la població treballadora autònoma
que ha sol·licitat la prestació per cessament
d’activitat. I, com la taxa d’atur registral, el
càlcul es realitza sobre la població activa
(població en edat i condicions de treballar).
En el moment de redactar aquest informe només es disposa de dades per oferir la Taxa d’atur efectiva corresponent al juliol de 2020, moment en què encara no s’havia aplicat la prestació de cessament d’activitat de població treballadora autònoma.

En aquell moment (juliol de 2020), que coincideix amb una disminució de l’atur a causa del
retorn al treball de bona part de la població
assalariada que havia estat afectada per ERTOs i població treballadora autònoma, a Santa
Coloma de Gramenet s’arriba a les 12.779 persones en atur efectiu (9.633 registrades com a
aturades i 3,146 encara afectades per ERTOs),
xifra que eleva la taxa d’atur fins al 21,8% de la
població en edat i condicions de treballar.
En termes comparatius, la taxa d’atur efectiva
de Santa Coloma es troba força per sota de la
del Barcelonès (35,1%) i de Catalunya (32,8%).
Tanmateix, aquesta diferència s’explica pel
menor volum de població assalariada al municipi: el 60% de la població treballadora de Santa Coloma és assalariada (87% al Barcelonès i
74% a Catalunya). Justament per aquest motiu
resultarà especialment interessant actualitzar
el càlcul de la taxa d’atur efectiu quan es disposi de les dades sobre prestacions per cessament d’activitat de població treballadora autònoma que, recordem, a Santa Coloma representen el 40% del conjunt de la població treballadora (13% al Barcelonès i 14% a Catalunya).

Font: Elab. Pròpia a partir d’Observatori
del treball i model productiu. Generalitat
de C.
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Atur de llarga durada
L’any 2020 es trenca la tendència de disminució progressiva de l’atur de llarga durada que
s’observava des de 2014.
A Santa Coloma de Gramenet, el 2020 hi ha
una mitjana anual de 3.345 persones aturades
des de fa més de 12 mesos (2.100 dones i 1.245
homes), xifra que suposa que 37% de la població aturada (35,5% al Barcelonès i 37% a Catalunya).

Al llarg de l’any, però, aquesta situació ha anat
creixent, de tal manera que el desembre afecta un total de 4.315 persones (2.671 dones i
1.641 homes), xifra que suposa el 44,2% de les
persones aturades de Santa Coloma (50,5% de
les dones aturades i 36,8% dels homes aturats). La taxa d’atur de llarga durada de finals
d’any supera la del Barcelonès (41,5%) i la del
conjunt de Catalunya (43,1%).
Per altra banda, aquest 2020 també ha destacat el creixement de l’atur de 3 a 12 mesos,
que afecta el 41% de les persones aturades.

Font: Elab. Pròpia a partir d’Observatori
del treball i model productiu. Generalitat
de C.
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Atur sense prestació per desocupació
L’any 2020, els ajuts adreçats a la població
afectada per ERTOs incrementen de forma
important el conjunt de les prestacions per
desocupació, de tal manera que es redueix de
forma dràstica la taxa anual de població aturada sense prestació.

Tanmateix, si s’observa l’evolució mensual de
persones beneficiàries de prestacions per
desocupació, es pot comprovar com després
de l’increment dels primers mesos d’atorgament dels ajuts per ERTOs, torna a caure la
xifra de beneficiaris/àries.

A Santa Coloma de Gramenet, el 2020 hi ha
una mitjana anual de 1.796 persones aturades
sense prestació per desocupació, xifra que
suposa un 19,8% de la població aturada (6,4% al
Barcelonès i 10,1% a Catalunya).

El desembre de 2020, el 50,6% de les persones
aturades no perceben prestació per desocupació (4.932 persones), una taxa superior al
44,3% al Barcelonès i 41,7% a Catalunya.
Aquesta taxa també es troba per sobre de la
taxa de desembre de l’any anterior (42,5%) a
Santa Coloma de Gramenet i de la mitjana global de 2019 (43,5% de les persones aturades), i
trenca la dinàmica de disminució que s’observava al municipi des de 2016.

Font: Elab. Pròpia a partir d’Observatori
del treball i model productiu. Generalitat
de C.
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5. IMPACTE EN L’HABITATGE
L’estat d’alarma decretat el març de 2020 pel
Govern espanyol arrel de la situació d’emergència derivada de la pandèmia va anar acompanyat de mesures específiques en l’àmbit
dels desnonaments, els lloguers i l’habitatge,
adreçades tant a les persones inquilines com a
les propietàries:
 Suspensió de desnonaments i llançaments

en casos de vulnerabilitat econòmica, i compensació dels arrendadors (durant la vigència de l’estat d’alarma).
 Pròrroga de contractes d’arrendament per

evitar augments abusius dels preus aprofitant la crisi de la COVID19.
 Moratòria del deute de lloguer, excepte

quan s’hagi pactat la condonació del deute
o l’aplaçament de tot o una part del lloguer.
 Aplaçament temporal en el pagament de la

renda: programa d’ajuts transitoris de finançament.
 Ajuts per al pagament del lloguer en forma

d’aval bancari i de préstecs de l’estat a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.
Pel què fa a les hipoteques, el Govern central
va aprovar una moratòria del deute hipotecari, sense interessos ni penalitzacions. De forma complementària, la
banca també va implantar una moratòria sectorial de 12 mesos per al pagament dels deutes d’hipoteca i crèdits
personals, abonant només els interessos.

Font: Elab. Pròpia a partir de
Estadísticas judiciales, CGPJ,
Gobierno de E.
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Desnonaments i llançaments de l’habitatge
Arrel d’aquestes mesures, s’ha reduït el volum
de demandes de desnonament als jutjats i ha
disminuït de forma notòria el volum de desnonaments efectivament executats.
Històricament, les demandes judicials de desnonament a Santa Coloma de Gramenet han
estat molt elevades, arribant a triplicar la taxa
de la província de Barcelona i a duplicar a bastament la del conjunt de Catalunya.
Aquest 2020, la reducció en les demandes judicials de desnonament ha estat molt més
acusada a Santa Coloma, amb un 29% menys
de demandes respecte de l’any anterior (8%
menys a la província de Barcelona i 11% menys
a Catalunya). Pel què fa als llançaments de
l’habitatge, la disminució ha estat més semblant (66% menys a Santa Coloma, 57% menys
a la província i 54% menys a Catalunya).
En detall, hi ha hagut 891 demandes de desnonament actives als Jutjats de la ciutat (360
menys que l’any 2019), de manera que la taxa
ha disminuït fins a les 7,4 demandes cada
1.000 habitants (3‰ a la província i 3,9‰ a Catalunya).

HABÍTATGE

A Santa Coloma de Gramenet, la disminució en
les demandes judicials de desnonament correspon exclusivament als desnonaments per
impagament o deute d’hipoteca, que s’han
reduït en un 43% (passant de 860 demandes
l’any 2019 a 494 aquest 2020). A la província
de Barcelona i a Catalunya les demandes en
casos hipotecaris es redueixen en un 11% i un
13%, respectivament.
La disminució arreu de les demandes de desnonament hipotecàries s’explica per les moratòries aplicables, que han tingut un impacte
més gran a Santa Coloma en la mesura que es
partia d’un volum més gran d’aquestes que en
altres indrets. Mentre que a la província i a
Catalunya el volum de demandes era històricament molt inferior al de Santa Coloma, i a més
venia disminuint de forma progressiva des del
2014 (després de la crisi del 2008), al municipi
la quantitat de demandes de desnonament en
casos d’hipoteca es mantenia en nivells molt
elevats (la reducció de demandes es va aturar
el 2016).

Amb tot, aquest 2020 s’han executat un total
de 68 llançaments de l’habitatge a Santa Coloma de Gramenet, 134 menys que l’any anterior.
Aquesta important disminució en la xifra de
llançaments inverteix la tendència iniciada el
2019 quan, després d’anys de disminució progressiva, tornaven a créixer de forma alarmant
les execucions.
Les xifres d’aquest any de pandèmia al municipi representen una taxa de 0,6 llançaments de
l’habitatge cada 1.000 habitants, equivalent a
la de la Província de Barcelona i Catalunya
(0,6‰ i 0,7‰, respectivament).

Per altra banda, les demandes judicials de desnonaments per impagament del lloguer s’han
mantingut en xifres similars, passant de 391 el
2019 a 397 el 2020 (2%
més). Aquesta tendència
s’observa tant a Santa
Coloma com a la província (0% de variació) i al
conjunt del Principat (4%
menys).
Font: Elab. Pròpia a partir de Estadísticas judiciales, CGPJ, Gobierno de E.
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Preu dels habitatges
Els preus de l’habitatge a Santa Coloma de
Gramenet han resultat històricament més assequibles que a Barcelona i també que a altres
municipis de dimensions similars.
Aquest 2020, l’excepcionalitat viscuda congela
el creixement progressiu dels preus dels habitatges de lloguer, circumstància que s’observa tant a Santa Coloma de Gramenet
(614,5€/mes) com en altres indrets.

Demandants d’Habitatge de protecció oficial
L’any 2020, continua augmentant, tot i que
amb menys intensitat, el volum d’inscripcions
vigents al Registre d’Habitatges de Protecció
Oficial de la Generalitat, que a Santa Coloma
de Gramenet arriben a les 1.600 (13,3 cada
1.000 habitants). Les noves sol·licituds inscrites aquest any (un total de 180), mantenen la
tendència a la baixa.

Tanmateix, al contrari del què hagués estat
previsible, en aquest any de pandèmia el preu
mitjà dels habitatges de nova construcció
continua creixent. A Santa Coloma, aquest
2020 el preu de l’habitatge nou arriba als
2.307€/m2, que suposa un increment del 10%
respecte de l’any anterior (6% a la ciutat de
Barcelona i 8% i al conjunt de Catalunya).
Font: Elab. Pròpia a partir del Registre d’Habitatge de
Protecció Oficial (HPO). Generalitat de C.

Font: Elab. Pròpia a partir Estudis territorials.
L'habitatge a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. AMB.
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6. IMPACTE EN LA SITUACIO
ADMÍNÍSTRATÍVA Í ESTRANGERÍA
Risc d’irregularitat sobrevinguda

Atenció a la població estrangera

Les restriccions en termes de mobilitat, així
com les mesures adoptades sobre l’activitat
econòmica i laboral en el marc de la lluita contra la pandèmia, han impactat especialment en
la població de nacionalitat estrangera, més
vulnerable en termes socioeconòmics i per raons administratives.

A partir del 14 de març, d’acord amb el decret
de l’estat d’alarma, la Secretaria de Migración
e Immigración del Govern estatal va donar diverses instruccions relatives a la població estrangera.

A Santa Coloma de Gramenet, una part de la
població estrangera es pot arribar a trobar, a
curt termini, sense possibilitat de renovar els
seus permisos de residència i treball, pel fet
de no haver pogut treballar durant la pandèmia i la crisi sobrevinguda.
Aquest 2020, l’increment de l’atur també afecta la població de nacionalitat estrangera
(2.392 persones) i creix especialment l’atur de
llarga durada. El desembre de 2020, hi ha 1.027
persones de nacionalitat estrangera que porten aturades 12 o més mesos (658 dones i 369
homes), xifra que suposa un 38,3% de les persones estrangeres aturades (47% de les dones
estrangeres aturades i 28,7% dels homes estrangers aturats). Aquesta taxa supera la del
Barcelonès (30%) i Catalunya (35,7%).

Al seu torn, la Secretaria d'Igualtat, Migracions
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya va
establir unes mesures especials per les que va
quedar suspès el servei d’elaboració i notificació d’informes d’estrangeria i, per extensió, els
procediments relacionats amb els informes
d’integració per a la nacionalitat espanyola
(INA) i amb les certificacions del Servei de Primera Acollida (S1A). A més, durant l’estat d’alarma no es van caducar els informes d’estrangeria prèviament emesos.

Font: Elab. Pròpia a partir de l’Observatori
del Mercat de Treball i Model Productiu.
Generalitat de C.
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El Centre d’Informació i Atenció a la Població
Estrangera va romandre tancat al públic del 14
de març al 5 de juny. Durant aquest període, es
fa l’estudi i difusió de les instruccions de les
diferents administracions públiques sobre els
procediments d'estrangeria i la seva vinculació
amb l’estat d’alarma (incidència i abast de la
suspensió i posterior aixecament dels terminis
administratius, mobilitat de persones i creuament de fronteres, instruccions específiques
de permisos inicials i renovació de permisos
vigents en el marc de l’estat d’alarma, gestió
informes d’estrangeria, etc.).
Amb la Xarxa de valors, es tradueix i difon la
informació oficial (fonamentalment sanitària i
de salut comunitària) sobre la COVID adreçada
a la ciutadania. I com a novetat més important
i resposta davant la situació generada pel COVID19, es dissenyen i es posen en funcionament nous canals de comunicació telemàtics
davant la impossibilitat de la interacció personal. Aquestes noves eines telemàtiques continuen actives complementant l’atenció presencial quan aquesta és imprescindible.

Font: CIAPE.
Servei Convivència.
Aj. Santa Coloma de G.

32

A partir del juny, es reobre el servei al públic,
mantenint un sistema mixt (presencial i no presencial) per oferir assessorament, procediments d’estrangeria i informes d’arrelament.
Des de l’equip professional no s’observa una
variació significativa en el volum total d’expedients d’arrelaments social tramitats aquest
any respecte l’any anterior (295 el 2020, 27
menys que el 2019), malgrat que el tancament
de tres mesos suposa una aturada, que es recupera amb la reobertura del servei. En reobrir, es fa especialment un esforç des del punt
de vista de l’atenció presencial i la tramitació
dels informes d’estrangeria. En aquest sentit,
es manté una xifra similar d’informes d’integració social tramitats (9 informes, 2 més que
el 2019).
L’afectació més important s’observa en la
prestació del Servei de Primera Acollida (39
altes, 198 menys que el 2019), atès que una
part important d’aquest servei consisteix en un
itinerari formatiu de mòduls de formació grupal que van ser suspesos a causa de la pandèmia. Amb tot, el darrer trimestre de 2020 es va
organitzar una edició on-line del Mòdul C.

7. IMPACTE EN L’EDUCACIO
Impacte en els centres escolars
D’ençà de la declaració de l’estat d’alarma el
març de 2020 els centres educatius van romandre tancats, passant a impartir el que restava
del curs escolar 2019/2020 per vies no presencials.
No es va reprendre l’activitat presencial als centres educatius fins passat l’estiu, amb el nou
curs escolar 2020-2021.

Al llarg del primer trimestre d’aquest curs 20202021, als centres educatius de Santa Coloma de
Gramenet en els què s’imparteix educació obligatòria (2n cicle d’educació infantil, educació
primària i/o ESO) s’hi han detectat 833 alumnes
i 70 professionals que han donat positiu per
COVID-19, i s’han confinat un total de 152 grups
classe.
A finals d’any, a Santa Coloma havia donat positiu un 5,4% de l’alumnat d’educació obligatòria,
un percentatge molt inferior a les proporcions
d’alumnat positiu al conjunt dels SSTT de Barcelona comarques (13%) i a Catalunya (13%).

Font: Elab. Pròpia a partir de Traçacovid,
Dep. Educació. Generalitat de C.

33

EDUCACÍO

En detall, a les escoles de Santa Coloma s’hi han
detectat 381 alumnes i 44 professionals positius, i s’han confinat 72 grups; als Instituts hi ha
hagut 308 alumnes i 12 professionals positius, i
50 grups confinats; i als col·legis 144 alumnes i
14 professionals positius, i 30 grups confinats.
El centre educatiu amb major afectació ha estat
l’Institut Les vinyes (124 alumnes positius i 14
grups confinats), seguit a distància per l’Escola
Ferran de Segarra (60 alumnes i 8 grups), el
col·legi FEDAC (57 i 9), l’Escola Beethoven (54 i
9) i l’Institut Puig Castellar (50 i 9).

Font: Elab. Pròpia a partir de Traçacovid,
Dep. Educació. Generalitat de C.
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Val a dir que, mentre que els instituts i els
col·legis poden aplegar alumnat procedent de
qualsevol punt del municipi, les escoles acullen
infants de la pròpia zona.
L’institut Les vinyes, de fet, és un dels centres
amb major volum d’alumnes, provinents de
totes les zones de la ciutat. Mentre que les escoles i col·legis més afectats es troben ubicats
a la zona sud de Santa Coloma de Gramenet o
en són limítrofs.

8. IMPACTE EN LES VIOLENCIES
MASCLÍSTES Í FAMÍLÍARS
Uns dels aspectes de la vida de les persones en
què la pandèmia ha impactat de ple són les relacions socials i, especialment, les familiars. Els
mesos de confinament domiciliari i les restriccions posteriors de mobilitat i de contacte social,
així com la por i la incertesa, han posat a prova
la nostra resiliència individual i la qualitat i fermesa dels nostres vincles.
La gestió emocional de la pandèmia ha estat
complicada per a persones de totes les edats i
condicions, però la dificultat ha estat major
(especialment durant els confinaments) en la
població prèviament més vulnerable: persones
grans soles (major aïllament i desempara, sumats a un elevat risc de patir efectes greus per
la COVID-19), infants, adolescents i joves (amb
majors necessitats relacionals de cara al seu
desenvolupament i benestar emocional), famílies en habitatges compartits o amb espai insuficient (augment de l’estrès arrel de la manca privacitat i/o espai vital), persones sense llar (a l’exposició a la malaltia, partint d’un sistema immune potencialment debilitat per les condicions de
vida extremes, cal afegir en ocasions problemàtiques de salut mental i/o addicions)...

Aquest context ha resultat nefast per a les víctimes de violències masclistes i/o familiars, que
s’han vist obligades a conviure i romandre aïllades durant mesos amb els seus agressors.
Cal tenir present, que durant els mesos de confinament domiciliari es manté l’activitat policial
(considerada servei essencial), cosa que no succeeix amb el conjunt de l’activitat judicial.
Des de la declaració de l’estat d’alarma el 14 de
març al 3 de juny, el Consejo General de Poder
Judicial suspèn els terminis i actuacions processals no essencials, cosa que no hauria d’afectar
a la protecció de les víctimes de violència masclista i/o familiar, atès que, entre d’altres, es
mantenen:


L’adopció de mesures cautelars o altres actuacions inajornables, com les mesures de
protecció de menors de l’article 158 CC.



Els jutjats de violència sobre la dona realitzaran els serveis de guàrdia que els correspongui. En particular hauran d’assegurar el
dictat de les ordres de protecció i qualsevol
mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona i menors.
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Violència masclista
En el present informe es recullen les dades sobre violència masclista que publica trimestralment el Consejo General del Poder Judicial, així
com els principals indicadors del cos dels Mossos d’Esquadra de Catalunya i d’alguns serveis
municipals.
Per a una anàlisi detallada sobre l’impacte de la
pandèmia en la violència masclista, podeu consultar l’apartat sobre Violència de gènere i COVID-19 de l’Observatori de gènere DataGenderLab de la CIBA, Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.

Al llarg de 2020 hi ha 396 dones víctimes de
violència masclista reconegudes pels jutjats a
Santa Coloma de Gramenet (7,9 víctimes cada
1.000 dones adultes), que corresponen a 396
denúncies i 557 delictes. En contrast amb l’any
anterior, el volum de víctimes i denúncies hauria disminuït (28 víctimes i 42 denúncies
menys), mentre que els delictes s’haurien incrementat (44 més).
Històricament, les taxes de denúncies, víctimes
i delictes de VM a Santa Coloma de Gramenet
s’han situat força per sobre del conjunt de la
província de Barcelona i Catalunya.
Al llarg de 2020, malgrat que fins el 03 de juny
es mantenen les actuacions judicials essencials, es produeix una caiguda significativa en el
volum de víctimes reconegudes en tots els
jutjats de Catalunya. La taxa de víctimes de VM
de Santa Coloma (7,90/00) continua superant
les mitjanes provincial (5,50/00) i catalana
(60/00).

Font: Elab. Pròpia a
partir d’Estadísticas
Judiciales Violencia
sobre la Mujer. CGPJ
(Gobierno de E.)
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Com s’ha dit, des de la declaració de l’estat d’alarma i fins a inicis de juny els jutjats havien
d’assegurar l’activitat adreçada a evitar greuges irreparables (activitat essencial), i els jutjat
de violència sobre la dona, en especial, havien
de garantir els serveis de guàrdia i la protecció
de les víctimes.
Al llarg de 2020 els Jutjats de Santa Coloma de
Gramenet incoen un total de 100 ordres de
protecció vers víctimes de violència masclista,
de les quals només 45 deriven en ordre de protecció definitiva després del procés judicial. En
contrast amb el 2019 (131 OP incoades i 67 OP
adoptades), aquest 2020 s’han incoat un 24%
menys d’ordres de protecció i se n’han adoptat
1/3 menys.

Fins a 2014 la proporció de denúncies que acabaven en OP adoptada pels jutjats de Santa
Coloma es trobava per sota de la província i
Catalunya, però a partir d’aleshores, la majoria
dels anys va superar-les.
Aquest 2020, els Jutjats de Santa Coloma adopten 11,4 ordres de protecció per cada 100 denúncies de violència masclista, una proporció
superior a la de la província de Barcelona
(9,8%) i similar al conjunt de Catalunya (11,8%).

NOTA
* Les Estadísticas Judiciales Violencia
sobre la Mujer del CGPJ recullen que el
4t Trimestre de 2019, la xifra d’ordres
de protecció incoades pels Jutjats de
Santa Coloma de Gramenet havia
estat 0.

Font: Elab. Pròpia a partir
d’Estadísticas Judiciales Violencia
sobre la Mujer. CGPJ (Gobierno de E.)
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Al llarg de tot 2020, el cos policial dels Mossos
d’Esquadra de Catalunya, atén un total de 234
víctimes per Violència Masclista (11 menys que
el 2019).
Aquesta xifra suposa una cobertura de 4,6 dones ateses per cada 1.000 dones adultes, similar
a la del conjunt de la Regió Policial Metropolitana Nord (4,50/00) i roman per sota de la del conjunt de Catalunya (5,50/00). En tots els casos, les
cobertures d’aquest 2020 han disminuït, trencant la tendència creixent anterior.

Font: Elab. Pròpia a partir de Mossos
d’esquadra de Santa Coloma de
Gramenet, Dep. Interior (Generalitat
de C.)
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L’evolució trimestral de les víctimes ateses
aquest any de pandèmia a Santa Coloma, en
contrast amb les de l’any anterior, revela una
clara disminució en l’atenció durant el tercer
trimestre de 2020, coincidint amb els mesos de
juliol, agost i setembre.
Aquesta davallada en l’atenció a les víctimes
de violència masclista ateses pels Mossos d’Esquadra de Santa Coloma durant el tercer trimestre contrasta amb el clar increment que té
lloc en el mateix període de 2020 al conjunt de
Catalunya, moment en què se supera amb escreix les xifres assolides en anys anteriors. Val a
dir, a més, que el tercer trimestre és un període
en el què sol observar-se un augment de l’atenció a les víctimes de violència masclista.

VÍOLENCÍES MASCLÍSTES Í FAMÍLÍARS

Al llarg de 2020 el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha atès un total de 417
dones per diferents motius (8,3 dones ateses
per cada 1.000 dones adultes), 92 més que l’any
anterior.

Del total de dones ateses pel CIRD aquest any,
237 dones han fet ús d’aquest recurs pel fet
d’haver estat víctimes de Violència Masclista
(57% del total de les dones ateses pel CIRD),
xifra que suposa una cobertura de 4,7 dones de
cada 1.000 dones adultes.

Com es pot observar, després de la davallada
motivada pel confinament domiciliari, es recupera de forma progressiva el volum de dones
ateses al CIRD, gràcies a l’esforç d’atenció que
es realitza per part del servei, que fins i tot roman obert el mes d’agost.

Amb tot, les circumstàncies excepcionals d’aquest 2020 han fet que el número de dones
ateses per Violència Masclista hagi estat menor
que l’any anterior (71 dones menys).

Font: Elab. Pròpia a partir CIRD-SIAD
(Ajuntament de SCG)
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D’altra banda, entre gener i octubre de 2020
(última dada disponible) els Serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet han atès una mitjana mensual de 33 dones per violència masclista.

Infància i adolescència en risc

Com es pot observar, el volum de dones que
acudeixen a aquest servei creix de manera progressiva a partir del mes de maig, arribant al
seu màxim el mes d’octubre de 2020, moment
en què els Serveis socials bàsics atenen fins a 42
dones víctimes de violència masclista.

Aquest any de pandèmia, disminueix la xifra
d’infants i adolescents atesos als centres
oberts durant el curs escolar (99 infants; 44
nenes o noies i 55 nens o nois).

L’any 2020, un 7,1% de la població menor d’edat
ha estat atesa pels SSB (1.545 persones de 0 a
17 anys).

Pel què fa a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aquest any redueix globalment la
cobertura, atenent un total de 398 infants i
adolescents (201 nenes o noies i 197 nens o
nois), xifra que representa al 18,20/00 de les persones de 0 a 17 anys.
En detall, però, s’observa que mentre que a
finals de 2020 l’EAIA atén menys infants i adolescents en risc de desemparament (sense mesura administrativa), es manté el volum d’infants i adolescents amb tutela de la DGAIA (160
infants i adolescents; un 7,30/00 persones de 0 a
17 anys).

Font: Elab. Pròpia a partir
del Servei d’Atenció a les
Famílies (Ajuntament de
SCG)
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Violència familiar
L’any 2020 la xifra de víctimes de violència familiar ateses pels Mossos d’Esquadra és de 120
persones: 23 menors d’edat (13 noies i 10 nois),
73 persones adultes (41 dones, 32 homes) i 24
persones grans (10 dones i 14 homes).
Aquest any de pandèmia, tal i com ha succeït
amb l’atenció a les víctimes de violència masclista, el volum de víctimes de violència familiar
ateses pels Mossos també ha estat menor que
els anys immediatament anteriors, en què la
xifra de persones ateses havia augmentat significativament.

Globalment, el 2020 s’atenen 23 víctimes de
violència familiar menys que el 2019. Per franges d’edat, es constata que la reducció més
important de persones ateses té lloc en el grup
d’edat de 18 a 64 anys (20 persones adultes
menys que l’any 2019), seguit a distància pel
grup de persones de 65 i més anys (6 persones
grans menys); per contra, aquest 2020 els Mossos d’Esquadra han atès 3 víctimes més menors
d’edat per violència familiar.
Al llarg de l’any, però, s’observa un creixement
important de les atencions després del confinament, i especialment durant el tercer trimestre.

Font: Elab. Pròpia a partir de Mossos d’esquadra de Santa Coloma de Gramenet, Dep. Interior (Generalitat de C.)
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9. RESPOSTA DELS
SERVEÍS SOCÍALS
Des de la declaració de l'estat d’alarma el 14
de març de 2020, els Serveis Socials Bàsics
han estat considerats com a “servei essencial”, de manera que s’ha assegurat la seva activitat en tot moment.
Per tal de garantir la prestació dels serveis,
tant els Equips Bàsics d’Atenció Social com la
resta d’equips especialitzats que conformen
els serveis socials municipals s’han hagut de
reorganitzar i han activat vies no presencials
(telefònica i telemàtica) per complementar la
resposta i l’atenció d’urgència cara a cara.
A partir del confinament domiciliari, els diferents equips s’han dividit en grups bombolla
per assegurar de forma rotativa l’atenció presencial i telefònica. A més, s’han creat grups
de reserva per substituir els grups bombolla
presencials quan hi ha hagut casos positius.
En un primer moment, es va centralitzar l’atenció presencial dels diferents Equips Bàsics
d’Atenció Social (que cobreixen la població
dels 6 Districtes de la ciutat), així com del Departament d’Atenció a la Dependència i
Adults Vulnerables i de l’Equip d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència en un sol espai obert
al públic: l’oficina ubicada al Districte IV (Riu
Nord-Riu Sud), que correspon a l’EBAS 4, l’equip de Dependència i l’EAIA.
Posteriorment els grups bombolla de les diverses EBAS es van traslladar a l’oficina ubicada al Districte V (El Raval, Santa Rosa), on es
troba habitualment a l’EBAS 5, i a partir del
juny es van anar obrint la resta d’oficines de
les EBAS.
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El 22 de juliol de 2020, els grups municipals de
l’Ajuntament van signar el Pacte Local per a la
reconstrucció social, econòmica i cultural de
Santa Coloma de Gramenet.
En l’àmbit dels serveis socials, s’han implementat mesures per fer front a les necessitats
derivades de la crisi sanitària i als impactes
socials i econòmics que ha anat generant. Per
una banda, s’ha potenciat el programa municipal d’alimentació i necessitats bàsiques, els
programes municipals d’allotjament per la pèrdua sobtada de l’habitatge habitual i d’ajuts
econòmics per prevenir la pèrdua de l’habitatge per impagament i les beques de Casals
d’estiu. I també s’ha creat un fons per rebaixar les quotes d’escolarització, un Pla de xoc
amb la comunitat educativa per revertir desigualtats, i un Pla d’impuls del Serveis Socials.
Les noves prestacions de l’Ajuntament s’han
sumat a les què ja es venien donant i als ajuts
d’altres administracions com, per exemple,
l’Ingrés Mínim extraordinari per la COVID-19
aprovat 09 d’abril de 2020 pel Govern estatal.

SERVEÍS SOCÍALS

Serveis Socials Bàsics
Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell
del sistema públic de Serveis socials. Inclouen
els equips multidisciplinaris, els serveis d’ajuda
a domicili i teleassistència, els Centres oberts
per a infants i adolescents i la gestió de les
prestacions econòmiques.
Al llarg de 2020, al conjunt dels Serveis Socials
s’han atès un total de 15.328 persones (9.140
dones i 6.188 homes), xifra que representa el
12,7% de la població (15% de la població femenina i 10,4% de la masculina).
En total, aquest any hi ha hagut 9.849 expedients familiars actius (22,4% de les llars), 1.815
dels quals han estat nous, xifra que representa
un 18% de noves famílies als serveis socials.
Fins a finals d’any, els Serveis socials han atès
2.491 persones noves.

La cobertura dels serveis socials aquest any de
pandèmia resulta similar a la de 2019 (12,7% de
la població), però cal tenir present que la taxa
de Santa Coloma ha estat històricament elevada.
Aquest 2020, s’ha registrat una xifra superior
d’actuacions, cosa que revela que els casos
atesos han estat més complexos. Així, al llarg
de 2020 s’han dut a terme un 52% més d’actuacions relacionades amb l’allotjament alternatiu que l’any 2019, un 40% més d’actuacions de
prevenció i inserció i un 23% més d’informació i
orientació.
El confinament domiciliari, així com la inquietud i el temor al contagi, han modificat el perfil
de la població que ha acudit als Serveis socials,
tractant-se, principalment, de persones i famílies en situacions més extremes. Val a dir que
aquest patró s’ha observat en la majoria de
serveis d’atenció al públic de l’Ajuntament.

Font: Elab. Pròpia a partir del
Servei d’Atenció a la Infància i
les Famílies. Ajuntament de
Santa Coloma de G.
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Equips Bàsics d’Atenció Social
Al llarg de l’any, els Equips Bàsics d’Atenció
Social han atès un total de 9.152 persones, xifra que suposa el 7,6% del total d’habitants de
Santa Coloma de Gramenet.
Per sexes, els EBAS han atès a 5.602 dones i
nenes (61% de les persones ateses i 9,2% de la
població femenina) i a 3.550 homes i nens
(39% de les persones ateses i 6% de la població
masculina).
Per franges d’edat, el els EBAS han atès a
5.199 persones adultes (57% del total de persones ateses pels EBAS i 6,9% de la població de
18 a 64 anys), 2.517 persones grans (28% de les
persones ateses i 10,7% de la població de 65 o
més anys), i a 1.436 infants i adolescents (16%
de les persones ateses i 6,6% de la població de
0 a 17 anys).

Com s’observa en la gràfica adjunta, malgrat la
consideració de servei essencial que van tenir
els serveis socials, i malgrat que en tot moment es va garantir el servei per les vies telefònica i presencial, el confinament domiciliari va
comportar una menor afluència de la població
als EBAS.
A partir del mes de maig, coincidint amb la reobertura progressiva del confinament domiciliari i l’activitat econòmica, s’observa un increment important de persones que acudeixen als
EBAS, moltes d’elles per primer cop. Aquesta
tònica queda entre parèntesi durant el mes
d’agost (com ja és habitual), i es reprèn a partir
del setembre.

Font: Elab. Pròpia a partir del Servei d’Atenció a la Infància i les Famílies. Ajuntament de Santa Coloma de G.
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Alimentació i necessitats bàsiques
Tal i com recull el document del Pacte Local per
a la reconstrucció social, econòmica i cultural de
Santa Coloma de Gramenet, l’emergència subsegüent a la pandèmia per la COVID-19 ha suposat l’augment de famílies amb necessitats
d'aliments i productes d’higiene i infantils, que
s’han trobat amb canvis sobtats en la seva situació.

Fins al mes de novembre de 2020 (última dada
disponible), una mitjana de:

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
ha posat especial èmfasi en assegurar la cobertura d’aquestes necessitats bàsiques de la població més vulnerable: s’han incrementat les
places dels serveis de take away i àpats a domicili, els lots d'aliments lliurats a les entitats
Creu Roja i ACAU, els punts de lliurament d’aliments... També s’ha dotat a les famílies de targetes pre-carregades per garantir una cistella
de la compra adequada a les seves necessitats,
i s’han distribuït vals de compra per resoldre
de manera immediata les necessitats de cobertura d’alimentació i productes bàsics.

Durant el confinament domiciliari, la Fundació
Champagnat-Rialles va treballar estretament
amb l’Ajuntament de Santa Coloma, repartint
una mitjana de 55 lots d’aliments setmanals a
un total de 150 famílies (110 més de les habituals), i distribuint 230 menús diaris.

 662 famílies/mes han rebut lots d’aliments
 64 famílies/mes s’han acollit al servei de

menjador social municipal ampliat
 232 famílies/mes han disposat de targetes

de pre-carregament.

Per altra banda, al llarg de 2020, el Programa
municipal d’aliments solidaris, gestionat per la
Creu Roja, ha repartit 1.180 lots mensuals d’aliments a unes 600 famílies/mes.

Font: Elab. Pròpia a partir del Servei d’Atenció a la Infància i les Famílies. Ajuntament de Santa Coloma de G.
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Pel què fa al Servei de Menjador social municipal, el confinament domiciliari va impossibilitar
l’accés de les persones usuàries a l’espai físic
del Menjador comunitari.
Per aquest motiu, es van potenciar els Àpats
“take away” i els Àpats a domicili per a la gent
gran, arribant a dispensar un total de 286.587
menús:

A més, també s’han creat nous ajuts d’urgència social per a l’alimentació, complementaris
als existents, com els Vals de supermercat, que
funcionen com una targeta de pre-pagament
amb un valor de 50€.
Des de l’abril, s’han dispensat un total de 1.200
vals per a despeses d’alimentació i higiene, per
a 150 famílies.

 15.148 àpats de Menjador social (de gener a

juny)
 214.946 àpats de Take away (de gener a

desembre)
 56.493 àpats a domicili per a gent gran (de

gener a desembre)
Durant aquest temps s’han activat diferents
punts de distribució d’aliments (Creu Roja,
ACAU i Rialles) i punts de distribució de menús
(Menjador social municipal i Rialles).

Font: Elab. Pròpia a partir del Servei d’Atenció a la Infància i les Famílies. Ajuntament de Santa Coloma de G.
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Pel què fa a al suport a l’alimentació de la infància i l’adolescència, el mes de març la Generalitat de Catalunya va fer arribar als ens locals
un important paquet extraordinari de beques
en forma de Targetes moneder, adreçades a
garantir el principal àpat del dia a l’alumnat
amb pocs recursos de 2n cicle d’Educació infantil i Primària, així com els berenars a infants
dels Centres oberts.
L’Ajuntament de Santa Coloma, en el marc del
Programa municipal “El menjador a l’abast de
tothom” va complementar part d’aquestes
beques de Menjador Escolar amb fons propis i
provinents de la Fundació Probitas. També va
substituir les beques de Menjador d’Escola
bressol per Targetes moneder, finançades íntegrament des del propi Ajuntament. I, en el
marc del Programa RAI ESO, que desenvolupa
conjuntament amb la Fundació Probitas, va
garantir els dinars a adolescents de secundària
en risc d’exclusió social.

Els infants i adolescents de Santa Coloma han
rebut un total de 4.936 beques d’alimentació,
totes elles gestionades des de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet:
 4.239 Targetes moneder de Menjador per a

alumnat d’Escoles (segon cicle d’Educació
infantil i Educació primària): 3.973 de la Generalitat de Catalunya, 228 de l’Ajuntament i
38 de la Fundació Probitas.
 96 Targetes moneder de Menjador per a

alumnat d’Instituts (Educació secundària),
de la Fundació Probitas i l’Ajuntament.
 102 Targetes moneder de Menjador per a

alumnat d’Escoles bressol (primer cicle d’Educació infantil), de l’Ajuntament de Santa
Coloma.
 499 Targetes moneder de Berenars per a

infants i adolescents de Centres Oberts, de

La inversió directa municipal en targetes moneder per garantir l’alimentació infantil i adolescents ha estat de 87.786€.

Font: Elab. Pròpia a partir del
Servei d’Atenció a la Infància i
les Famílies. Ajuntament de
Santa Coloma de G.
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Suport a la infància i l’adolescència
La vulnerabilitat de molts col·lectius s’ha vist
agreujada pel confinament, les restriccions i la
situació de crisi sobrevinguda per la pandèmia.
La suspensió de l’activitat escolar presencial
des del 13 de març de 2020 i fins el final del curs
2019-20 ha fet que les activitats de lleure esdevinguin un factor essencial per al benestar infantil i juvenil i el foment de l’equitat.
Des dels Serveis socials s’han flexibilitzat i universalitzat les opcions per tal que el major
nombre possible d’infants i adolescents puguin
assistir als Casals, independentment del seu
preu i de les possibilitats econòmiques familiars.
També s’ha creat un Programa d’escolarització
precoç dels nens i nenes, adreçat a garantir la
conciliació de la vida laboral i familiar, consistent en beques d’Escola Bressol.
Alhora, s’han emprès mesures econòmiques
per assegurar l’alimentació a l’alumnat més
vulnerable.

Font: Elab. Pròpia a partir del Servei
d’Atenció a la Infància i les Famílies.
Ajuntament de Santa Coloma de G.
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En total, aquest 2020 s’han gestionat 5.345
ajuts extraordinaris de suport a infants i adolescents (xifra que suposa una cobertura del
27% de la població 0 a 15 anys) de diferent tipologia, amb una inversió municipal de 249.272€,
sumada a altres fonts de finançament. El ventall d’ajuts que s’han desplegat s’ha concretat
en:


202 Beques de Casal d’Estiu per a infants i
adolescents de la ciutat, que han beneficiat
a 143 famílies, amb una inversió de 55.841€.



207 Beques extraordinàries d’Escola Bressol (Programa d’escolarització precoç dels
nens i nenes), que han beneficiat a 83 famílies, amb una inversió de 105.645€.



4.936 Targetes moneder/Beques de menjador escolar o de berenars per a infants i
adolescents que assisteixen a Centres
Oberts, amb una inversió municipal de
87.786€ i altres finançaments externs.

SERVEÍS SOCÍALS

Prestacions d’urgència social
Per fer front a les urgències econòmiques derivades de la pandèmia, s’han incrementat les
prestacions habituals d’urgència social que
prestaven els Serveis socials amb d’altres de
caràcter extraordinari.
La inversió total en ajuts d’urgència social el
2020 ha estat de 1.326.536€, i se n’han beneficiat 9.208 persones (4.846 nenes i dones, 4.362
nens i homes), xifra que representa un 8% de la
població de Santa Coloma de Gramenet.
El volum de persones que han percebut aquest
2020 ajuts d’urgència social ha assolit xifres
mai vistes al municipi.

Aquest any de pandèmia la immensa majoria
de les prestacions d’urgència social (ordinàries
més extraordinàries) s’han destinat a garantir
l’alimentació (7.987 persones beneficiàries, 87%
del total). En següent lloc, però ja a molta distància, els ajuts d’urgència dels Serveis socials
bàsics s’han adreçat a cobrir necessitats relacionades amb l’habitatge (739 persones beneficiàries, 8% del total), i a per fer front als endarreriments en el cobrament dels subsidis estatals per
a la població treballadora afectada per Expedients de Regulació d’Ocupació (410 persones beneficiàries, 4% del total de persones beneficiàries).

Aquest increment trenca la disminució progressiva dels darrers anys, relacionada principalment amb l’aparició d’altres línies estables
d’ajuts (per exemple, en matèria d’habitatge).

Font: Elab. Pròpia a partir del
departament de Gestió de
prestacions socials. Ajuntament
de Santa Coloma de G.
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En detall, s’han destinat 502.373€ a prestacions
econòmiques d’urgència social ordinàries, amb
les que s’ha beneficiat a 583 persones (279 nenes i dones, 304 nens i homes), xifra que representa el 6% del total de persones beneficiàries
d’ajuts d’urgència social.

Per altra banda, s’han destinat 824.163€ a prestacions econòmiques d’urgència social extraordinàries, de les que s’han beneficiat 8.625 persones (4.329 nenes i dones i 3.653 nens i homes), xifra que representa el 94% del total de
persones beneficiàries d’ajuts d’urgència social.

El 87% de les persones beneficiàries de prestacions ordinàries d’urgència social han rebut ajuts
d’habitatge, especialment pernoctacions (73%
del total de persones beneficiàries).

Aquestes prestacions de caràcter extraordinari
davant l’emergència de la COVID-19 s’han concretat en: ajuts per a l'alimentació, ajuts d’allotjament alternatiu i ajuts reintegrables per a població treballadora pendent del cobrament del
subsidi per ERTO o ERO. Els ajuts per a l’alimentació han representat un 93% dels ajuts extraordinaris.
Val a dir que no totes les persones
que s’han beneficiat de prestacions
extraordinàries consten com a població usuària dels Serveis socials.
Aquest és el cas de part de la població treballadora que ha percebut
ajuts reintegrables per ERTOs o
EROs.

Font: Elab. Pròpia a partir del
departament de Gestió de
prestacions socials. Ajuntament
de Santa Coloma de G.
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Allotjament alternatiu i pèrdua sobtada de
l’habitatge
Malgrat que els desnonaments han estat suspesos durant bona part de l’any, ha aparegut
una necessitat sobrevinguda: els Serveis Socials han hagut d’allotjar famílies i persones que
s’havien trobat sense allotjament de manera
sobtada i per situacions diverses.
La majoria d’aquestes famílies han perdut l’allotjament en quedar-se de cop i volta sense
fonts d’ingressos i no disposar tampoc d’estalvis per fer front al pagament del lloguer o la
renda de l’habitatge. Hi ha hagut casos de famílies que residien en habitacions rellogades i
s’han vist empeses a deixar l’habitatge per por
o desconfiança davant la possibilitat de contagis. També hi ha hagut conflictes greus de convivència en pisos compartits per diverses famílies, amb situacions extremes per causes de
molt diversa tipologia, que ha calgut atendre
des dels serveis socials (convivència en situacions de violència masclista i/o maltractament
infantil, etc.).

Aquest any de pandèmia, la Unitat d’Habitatge
dels Serveis socials municipals ha intervingut
en 179 casos de risc de desnonament (122
menys que l’any anterior), que han afectat a
159 famílies (142 menys).
Un 72% del total de desnonaments treballats
l’any 2020 han estat aturats o posposats (128
desnonaments aturats/pendents), un 17% han
derivat en llançament de l’habitatge (30 desnonaments efectivament executats), i un 12% corresponen a altres situacions (21 desnonaments
sense dades).
Tal i com succeïa en anys precedents, malgrat
que aquest 2020 les xifres són inferiors, la majoria dels casos de risc de desnonament treballats pels serveis socials es troben a la zona
Sud de la ciutat (entre les EBAS 5 i 6 acumulen
gairebé el 70% dels casos).

A més, arrel del decret de l’estat d’alarma, les
famílies que en aquell moment ja estaven allotjades per part dels Serveis socials i
que estaven fent recerca activa
d’habitatge, han hagut d’interrompre aquesta recerca i romandre en
el recurs més temps del què hauria
estat previst.

Font: Elab. Pròpia a partir del Servei d’Atenció a
la Infància i les Famílies. Ajuntament de Santa
Coloma de G.
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Pel què fa a les prestacions (dineràries o en espècies) dels Serveis socials bàsics, aquest 2020
un total de 1.276 persones s’han beneficiats
d’ajuts per fer front a necessitats i/o urgències
d’habitatge.
Per una banda, com ja s’ha dit, 506 persones
(288 persones adultes i 218 infants) s’han beneficiat dels habituals ajuts d’urgència social destinats a cobrir necessitats d’habitatge, per un
valor de 496.247€. En detall, 423 persones (252
persones adultes i 171 infants) s’han beneficiat
d’ajuts d’urgència social per a pernoctacions,
20 han rebut ajuts per al pagament del lloguer
o la hipoteca, 4 persones han rebut ajuts per
donar d’alta subministraments, i 59 persones
més s’han beneficiat d’ajuts per a adquisició
d’equipament bàsic o higiene de l’habitatge.
A més, davant de l’emergència generada per la
COVID-19, aquest 2020 s’han obert també ajuts
d’urgència social extraordinaris per a l’allotjament. Amb aquests ajuts s’ha atès un total de
233 persones (101 nenes i dones, 132 nens i homes), amb una inversió de 554.763€.

Font: Elab. Pròpia a partir del Servei
d’Atenció a la Infància i les Famílies.
Ajuntament de Santa Coloma de G.
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Aquest any de pandèmia, s’ha doblat abastament la cobertura del Servei d’Acolliment residencial dels Serveis socials bàsics, pensat per a
situacions puntuals de causa major.
En total, l’any 2020 s’han cobert 4.805 pernoctes (144 en centres d’acolliment residencial i
4.661 en pensions o recursos similars), corresponents a 512 persones (225 nenes i dones, 287
nens i homes), per un import de 505.952€.
I pel què fa a l’atenció al sensellarisme, entre
març i octubre de 2020, els Serveis socials municipals han allotjat un total de 25 persones
sense llar en recursos residencials (5 dones i
20 homes), per un import de 152.999€.
El 84% de les persones allotjades (21 persones)
se les ha ubicat en recursos residencials de tipus col·lectiu, i el 16% restant (4 persones) en
recursos residencials individuals o familiars.
Val a dir que, ateses les circumstàncies excepcionals de limitació de la mobilitat de la població,
s’han hagut de finançar pensions complertes a
la població allotjada.

SERVEÍS SOCÍALS

Suport a la dependència i la gent gran
Uns altres col·lectius especialment vulnerables que s’han vist fortament afectats arrel de
la pandèmia són les persones amb situació de
dependència i la gent gran.

En paral·lel a aquestes actuacions, aquest 2020
també es reforcen els serveis complementaris
adreçats a gent gran.

Aquest 2020, el departament d’Atenció a la
dependència i vulnerabilitat en adults de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha
reforçat el Servei d’Ajuda a Domicili.

Entre març i octubre (últimes dades disponibles), una mitjana de 5.684 persones grans es
beneficien de serveis complementaris, xifra
que representa el 24% de les persones de 65 o
més anys.

Entre març i octubre (últimes dades disponibles), s’han beneficiat del SAD 183 persones
noves (18% més persones beneficiàries que el
2019).

Un 56% del total d’aquestes persones (3.157
persones) han rebut serveis complementaris a
més del SAD, mentre que el 44% restant (2.527
persones) només serveis complementaris.

En aquest temps s’han beneficiat del SAD una
mitjana mensual de 737 persones, 536 de les
quals dones (73% del total de beneficiàries) i
201 homes (27%).
El reforç del Servei d’Ajuda a Domicili s’ha concretat amb un increment de 2.970 hores: 2.826
adreçades a persones noves i 144 per augmentar la intensitat del servei a persones en situacions d’alta dependència.

Font: Elab. Pròpia a partir del departament
d’Atenció a la dependència i la
vulnerabilitat en adults, i Servei d’Atenció a
la Infància i les Famílies. Ajuntament de
Santa Coloma de G.
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Reforç del voluntariat social
El 27 de març de 2020, davant de la declaració
de l’estat d’alarma i del confinament domiciliari, des de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet es va fer una crida adreçada a captar persones disposades a fer de
voluntàries a la ciutat. Van respondre a aquesta demanda solidària un total de 690 persones,
240 de les quals finalment van acabar exercint
de voluntàries en diferents tipus de projectes.

Un 70% del total de projectes de voluntariat
nous o reforçats arrel de la pandèmia en els
què han participat les noves persones voluntàries s’han referit a atendre població vulnerable
des d’una òptica transversal; un altre 21% han
estat projectes adreçats a gent gran; mentre
que els projectes adreçats a famílies, infància i
persones amb discapacitat han representat, en
tots tres casos, el 3% del total de projectes.

Fins a l’octubre (últimes dades disponibles) un
total de 1.240 persones han exercit com a voluntàries en el marc de la xarxa del voluntariat
de Santa Coloma de Gramenet, xifra que representa 10,3 persones voluntàries cada 1.000 habitants.
El 91% de les 240 noves persones voluntàries
han estat població de 18 a 64 anys (218 persones) i el 9% persones grans. Per altra banda, un
79% del total han estat dones (190 dones) i un
21% homes (50 homes).

Font: Elab. Pròpia a partir de Direcció de
Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum.
Ajuntament de Santa Coloma de G.
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10. CONCLUSIONS

DADES COVID-19
Elevada incidència dels casos de COVID19 a Santa
Coloma, especialment a la zona sud, però amb una
afectació moderada en termes de mortalitat , que ha
afectat principalment a dones grans.

 7.377 casos confirmats per PCR o TA
(53% dones, 47% homes), 267 en residències de gent gran (53% pobl. residències)

Més de la meitat de la població de les residències de
gent gran ha estat diagnosticada de COVID, i 2 de
cada 10 han mort per aquesta causa.

 6.125 positius cada 100.000 habitants
(5.133 Barcelonès i 4.767 CAT)

Durant la 1a onada les zones més envellides van ser
les més afectades per la COVID (Districtes III i IV). A
partir de juny prenen el relleu les zones més densament poblades i socialment i econòmicament més
vulnerables (Districtes V i VI).
A diferència d’altres indrets, durant l’estiu es disparen els casos de COVID, i a partir de l’octubre els ingressos hospitalaris.

 268 defuncions per COVID19, 93 en
residències de gent gran (19% pobl.
residències)
 223 defuncions cada 100.000 habitants (293 Barcelonès, 221 CAT)
 El desembre hi ha 38,4 persones ingressades de mitjana (18,9 Barcelonès
i 20,4 CAT)

SALUT I SISTEMA SANITARI
Augment sense precedents de la mortalitat arrel de
la COVID, i reducció dràstica de la fecunditat i la natalitat que, en un context de crisi econòmica i social
sobrevingut, és plausible que s’estenguin en el
temps.

 El desembre hi ha 8.061 pacients (6,7%
de la població) en llistes d’espera a
l’Hospital Esperit Sant (8,2% CAT):

Previsible augment de la mortalitat evitable, arrel de
la paralització de les derivacions i la disminució de
l’assistència als centres de salut per part de la població.

 1.764 per a proves diagnòstiques

 2.557 per a intervencions quirúrgiques

 3.740 per a consultes externes

Impacte en la salut mental present i futur (pendent
de mesura).
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DEMOGRAFIA
Previsible disminució del creixement vegetatiu de
la població (naixements menys defuncions).
Paralització dels fluxos migratoris

Dades disponibles a IDESCAT a partir
de febrer de 2022

Possible congelació o retrocés del creixement de
la població.

ACTIVITAT ECONÒMICA I LABORAL

Caiguda intensa de l’activitat econòmica el març,
però amb una recuperació aparentment més
ràpida que altres indrets.
Malgrat que Santa Coloma té menys població
assalariada en empreses del municipi, l’afectació
per Expedients de Regulació d’Ocupació és més
important.
L’atur es dispara fins a nivells de 2016, i continua
augmentant. A finals d’any, 4 de cada 10 persones aturades ho estan des de fa més de 12 mesos, i més de la meitat de les persones aturades
no tenen prestació per desocupació.
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 A final de l’any hi ha 1.733 empreses (7%
menys), 44.919 persones afiliades a la
Seguretat social (4,6% menys) i 11.849
contractacions (21% menys)
 4.509 persones treballadores afectades
per EROs (47,1% de la població assalariada). El juliol s’havien fet 769 ERTOs sobre
3.146 persones treballadores (33,8% de la
població assalariada)
 El desembre hi ha 9.753 persones aturades (16,3% de la població activa), 4.315 són
de llarga durada (44,2% de les persones
aturades), i 4.953 sense prestació per
desocupació (50,6% de les persones aturades)

CONCLUSÍONS

HABITATGE
Arrel de les mesures decretades durant l’estat
d’alarma es redueixen considerablement les
demandes judicials de desnonament en casos
d’hipoteca, però es mantenen les de lloguer.
Globalment, el volum de demandes judicials
de desnonament encara resulta molt elevat.
Se suspenen gran part dels llançaments de
l’habitatge.
Es congela el preu dels habitatges de lloguer,
però continua augmentant el preu dels habitatges de nova construcció, en major proporció que altres indrets.

 891 demandes judicials de desnonament
actives (29% menys). D’aquestes, 494 són
casos d’hipoteca (43% menys) i 397 de lloguer (2% més)
 7,4 demandes de desnonament cada 1.000
habitants (3‰ a la província i 3,9‰ a Catalunya)
 68 llançaments de l’habitatge (66% menys)
 614,5€/mes preu mitjà dels lloguers (que no
varia), i 2.307€m2 preu mitjà habitatges nous
(10% més)

SITUACIÓ ADMINISTRATIVA
Creix el risc d’irregularitat documental sobrevinguda entre la població estrangera, pel fet
de no haver pogut treballar durant la pandèmia i la crisi sobrevinguda. La impossibilitat de
renovació dels permisos de residència i treball
amenaça especialment les dones treballadores estrangeres.
EL CIAPE es manté actiu de forma no presencial fins el juny, en què es reobre al públic. Es fa
un esforç important per garantir l’atenció i la
tramitació d’expedients. La pandèmia fa caure
dràsticament les altes al servei de primera
acollida.

 2.392 persones estrangeres aturades (1.274
dones i 1.118 homes). El desembre, 1.027 de
llarga durada (38,3% de les persones estrangeres aturades): 658 dones (47% de les dones estrangeres aturades) i 369 homes (29%
dels homes estrangers aturats)
 295 expedients d’arrelament (8% menys), 9
informes d’integració social (29% més), 39
altes al servei de primera acollida (84%
menys)
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CONCLUSÍONS

EDUCACIÓ
Baix percentatge d’alumnat d’educació obligatòria positiu per COVID, en comparació
amb altres territoris.
Quasi la meitat dels casos s’han detectat en
escoles, i les més afectades han estat les de la
zona sud (Districtes V i VI) o limítrofs.
Més d’1/3 dels casos s’han detecta en instituts, que apleguen adolescents de tota la ciutat. L’institut Les Vinyes ha estat el més afectat.

 833 alumnes i 70 professionals positius per
COVID19 i 152 grups classe confinats
 5,4% de l’alumnat dóna positiu per COVID19
(13% Barcelona comarques i 13% CAT)
 47% del total de casos positius són d’escoles, 35% d’instituts i 17% de col·legis

VIOLÈNCIES MASCLISTES I FAMILIARS

Es redueix el volum de denúncies per Violència Masclista que arriben als Jutjats i, per tant,
les víctimes reconegudes oficialment i les ordres de protecció.
Després del confinament domiciliari es recupera el volum de dones ateses al CIRD fins a
superar l’any anterior, gràcies a un important
esforç d’atenció.
El confinament domiciliari i el tancament de
centres educatius i activitats grupals fan disminuir l’atenció socioeducativa a la infància i
l’adolescència.
Malgrat que l’EAIA es manté com a servei
essencial, les circumstàncies excepcionals
provoquen una reducció en el número de casos que arriben a aquest servei. Es manté l’atenció als casos més greus.
El 3r trimestre es disparen les atencions dels
Mossos d’Esquadra a víctimes de Violència
Familiar. En tot l’any, però, la xifra resulta
menor.
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 7,9 víctimes VM cada 1.000 dones adultes
(5,50/00 província i 60/00 CAT), segons els Jutjats
 396 dones víctimes de VM ateses als jutjats
(7% menys), 396 denúncies (10% menys), 557
delictes (9% més), 100 ordres de protecció
incoades (24% menys) i 45 adoptades (1/3
menys)
 234 víctimes de VM ateses pels Mossos (4%
menys)
 417 dones ateses al CIRD-SIAD (28% més),
237 de les quals per VM
 1.545 infants i adolescents atesos pels Serveis socials bàsics (42% menys), 99 als Centres oberts (84% menys), 485 amb beques
de lleure i/o estiu (62% menys)
 398 a infants i adolescents atesos per l’EAIA
(14% menys). El desembre, 127 infants en risc
de desemparament (31% menys) i 160 amb
tutela de la DGAIA (1% més)
 98 persones ateses pels Mossos (13%
menys): 23 menors d’edat (15% més), 73 de
18 a 64 anys (17% menys) i 24 persones grans
(20% menys)

CONCLUSÍONS

SERVEIS SOCIALS
 15.328 persones usuàries dels SSB (12,7% població), 2.491 persones noves (16% persones usuàries dels SSB)
Els serveis socials han estat considerats
“serveis essencials”. Els equips s’han hagut
de reorganitzar. Es garanteix l’atenció telefònica i presencial en condicions de seguretat.
La situació de confinament domiciliari, així
com la inquietud i el temor al contagi, han
limitat l’afluència de població als SSB i
n’han modificat el perfil. Globalment, la
cobertura ha estat similar a l’any anterior,
però s’ha atès a persones i famílies en situacions més extremes, sobretot durant la 1a
onada, quan arribaven moltes famílies noves que s’havien quedat sense cap font
d’ingressos.
Els casos atesos han estat més complexos i
han requerit un major nombre d’actuacions.
S’ha realitzat un esforç molt gran per garantir l’alimentació i l’allotjament, especialment a la població infantil i a les famílies
més vulnerables.
S’ha reforçat de forma important el Servei
d’ajuda a domicili, que s’ha complementat
amb altres serveis adreçats a gent gran.
S’ha reforçat el Voluntariat social amb projectes nous o ampliats, i amb una crida de
persones voluntàries amb una resposta
molt positiva per part de la població.

 9.849 expedients familiars actius (22,4% de les
llars), 1.815 dels quals han estat nous (18% dels
expedients dels SSB)
 52% més d’actuacions d’allotjament alternatiu,
40% més de prevenció i inserció i 23% més d’informació i orientació
 662 famílies/mes amb lots d’aliments, 64 famílies/mes al servei menjador social municipal
ampliat, 232 famílies/mes amb vals supermercat. A més, la Fund. Champagnat-Rialles ha
donat 55 lots d’aliments/setmana i 230 menús
diaris, i el Programa municipal d’aliments solidaris ha repartit 1.180 lots/mes
 4.936 beques d’alimentació per a infants i adolescents, 207 beques extraordinàries d'escolarització a Escola bressol, 202 beques Casal
d’Estiu
 9.208 persones beneficiàries prestacions d’urgència social ordinàries o extraordinàries (8%
població): 87% per garantir l’alimentació, 8%
per garantir l’habitatge, 4% per EROs/ERTOs,
1,2% altres
 179 casos de risc de desnonament amb intervenció de SSB (72% aturats o posposats), 1.276
persones amb ajuts d’habitatge (4.805 pernoctacions)
 737 persones usuàries de SAD/mes, 183 persones noves amb SAD (18% més)
 5.684 persones grans amb serveis complementaris al SAD (24% pobl. 65 o més anys)
 1.240 persones voluntàries, 240 noves (19%
més)
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11. FONTS ESTADISTIQUES

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Observatori socioeconòmic. Grameimpuls S.A. Empresa Municipal de Promoció Econòmica i Ocupació

Recull únic de dades de l’ens local
(RUDEL). Àrea d’Educació, Drets socials, Infància, Joventut i Esports

Registres del Centre d'Informació i
Atenció per a Persones Estrangeres
(CIAPE). Servei de Convivència i Mediació

Registres del Centre d'Informació i
Recursos per a Dones (CIRD) - Servei
d'Informació i Atenció a les Dones
(SIAD)

Registres del Dept. d’Atenció a la
dependència i vulnerabilitat en adults.
Direcció de Drets Socials, Gent Gran,
Salut i Consum

Registres de l’Oficina de Gestió de
Prestacions Socials. Servei de Recursos
i Prestacions

Registres de l’Oficina del Punt del Voluntariat. Direcció de Drets Socials,
Gent Gran, Salut i Consum

Registres de l'Equip d’Atenció a la
Infància i l'Adolescència (SEAIA). Servei d’atenció a la infància i les famílies

Registres del Servei d'atenció a la infància i les famílies

Registres de la Unitat d’Habitatge de
Serveis Socials. Servei d’atenció a la
infància i les famílies

Violència de gènere i COVID-19. Observatori de gènere DataGenderLab de la
CIBA

Generalitat de Catalunya
Dades obertes dels Mossos d'Esquadra
de C. Dept. Interior

Estadística de defuncions. IDESCAT

Estadística de naixements. IDESCAT

Llistes d’espera sanitàries. CatSalut.
Servei Català de la Salut

Observatori del Sistema de Salut de
Catalunya. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de C. Dept. de Salut

Observatori del Treball i Model Productiu. Dept. Treball, Afers socials i
Famílies

Padró municipal d’habitants i Ampliació població estrangera. IDESCAT

Plana web Salut/Dades COVID. Situació
epidemiològica i assistencial a Catalunya. AQUAS. Dept. Salut

Plana web Traçacovid, Dept. Educació

Registres dels Mossos d'Esquadra de C.
Dept. Interior

Registre d’Habitatges buits. Agència
de l’Habitatge de Catalunya

Registre sol·licitants d’habitatge amb
protecció oficial de Catalunya. Estadístiques de la política d’habitatge. Dep.
Habitatge

Datos abiertos. Catálogo de datos.
Gobierno de España

Estadísticas judiciales. Lanzamientos
practicados. Juzgados primera instancia e instrucción. CGPJ. Gobierno de E.

Estadísticas judiciales violencia doméstica PJUDJIT. Juzgados primera instancia e instrucción. CGPJ. Gobierno de E.

Estadísticas judiciales violencia sobre la
mujer. Datos por partido judicial. CGPJ.
Gobierno de E.

Informes trimestrales y anuales de
violencia sobre la mujer. CGPJ. Gobierno de E.

Publicaciones Seguridad Social. Ministerio de inclusión, Seguridad social y
migraciones. Gobierno de E.

Sistema de vigilancia de la Mortalidad
(MoMo). Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de E.

Informació estadística local. Programa Hermes. Diputació de Barcelona.

Registres d’activitat del Centre de
Detecció i Atenció Precoç (CDIAP).
Fundació ASPANIDE.
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