PLA d’INCLUSIÓ SOCIAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT:
MAPA de VULNERABILITAT

VIII. Ciutadania: síntesi
VIII.1. Indicadors de vulnerabilitat: participació electoral

•

En un context de major taxa d’estrangeria (14,3%), en 2011, l’11,8% de
la població de 18 anys o més empadronada a Esplugues no tenia dret
a participar en les eleccions municipals, un percentatge inferior al
conjunt de Catalunya (14,1%), fet que cal relacionar amb el major pes a
Esplugues de les persones estrangeres procedents d’altres països de la UE.

•

Major nivell d’abstenció electoral municipal que s’arrossega des de
1979 si es compara amb Catalunya. En 2001, el 47,1% dels que tenien
dret a fer-ho, va optar per no participar a les eleccions municipals, fet que
situa aquest municipi un 1,9 punts percentuals per sobre del conjunt de
Catalunya. Però inferior que en el conjunt de la comarca i l’Àmbit
Metropolità.

•

Des de 2003, l’abstencionisme tendeix a créixer amb la mateixa
rapidesa que en la resta de territoris.
⎫ Si bé amb diferent magnitud les tendències són igualment

!

preocupants:

•

cada cop menys població amb dret a participar

•

i més població que no participa malgrat tenir-ne dret.

VIII.2. Indicadors de vulnerabilitat: xarxa associativa

•

Tot sembla indicar que existeix una xarxa d’entitats i associacions
menys àmplia que en el conjunt de Catalunya (5,7 entitats i associacions
per cada 1.000 habitants, força per sota de Catalunya 8,1‰ i de la
província 7,7‰).
D’acord al registre de l’Ajuntament, hi ha 179 entitats, principalment
relacionades amb la cultura (22,3%) i els esports (19,6%)
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•

Es pot estimar que a Esplugues existeixen 2,0 equipaments per cada
1.000 habitants susceptibles de tenir una funció de dinamització
social o cultural, una taxa similar a la del conjunt de Catalunya
(1,6‰).
⎫ Cal recordar però, que aquesta és una lectura quantitativa i
que l’anàlisi del món associatiu i d’equipaments cal
aprofundir-ho de manera molt particular a nivell qualitatiu
centrant l’estudi en les funcions, cobertura poblacional,
capacitat d’atracció i capacitat generadora de lligams
socials i integradors tant de la xarxa associativa com de la
xarxa d’equipaments.
⎫ El mapa relacional que és una altra eina de la diagnosi del Pla
d’Inclusió aprofundeix en aquesta vessant. En aquest sentit, cal
tenir present la important vinculació entre participació i l’edat.

!

D’una banda, entre les persones grans actua com a fre a
l’aïllament i vehiculació de necessitats, mentre que entre les
persones joves implica l’establiment de lligams que
reforcen la cohesió social.
Al seu torn cal parar especial atenció als grups que no disposen
d’una xarxa associativa equilibrada: per exemple joves,
joves immigrants, dones immigrants, dones
monoparentals... així com el paper que ha de jugar la xarxa
de participació existent en els reptes actuals: ocupació,
formació, cohesió social, integració territorial... implicant-se
activament
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VIII.3. Indicadors de vulnerabilitat: privació de drets

•

El pes de la població encarcerada resident a Esplugues és força
inferior que a la resta de Catalunya (0,99‰ vs 1,28‰).
A nivell comarcal, es pot indicar que el perfil de la persona resident al Baix
Llobregat que es troba privada de llibertat
⎫

Home (93,7%),

⎫

De 31 a 50 anys (62,7%)

⎫

De nacionalitat espanyola (72,2%).

⎫

Ja està complint pena a la presó (82,8%).

En comparació amb altres territoris, destaca un major percentatge
d’espanyols (72,2%) i de persones d’entre 31 a 50 anys sent menor el
pes de les persones joves, de fins a 30 anys (25,6% vs. 32,4%).

•

Així, a la comarca del Baix Llobregat la taxa de persones joves ateses per
justícia juvenil és lleugerament més baixa que la del conjunt de Catalunya
(0,88‰ vs. (0,94‰) 1 .
⎫ La privació de drets no és una problemàtica amb un pes

!

específic al municipi ni a l’entorn, si bé cal valorar focus o
entorns específics.

1

Segons consultes fetes al El Dpt. de Justícia, es tracta de joves, menors de 18 i majors de 14 anys, que
van ser posats a disposició dels Jutjats de Menors en aquells anys successius en aplicació de la Llei
5/2000 de responsabilitat penal dels menors. En aquesta llei es preveuen diverses mesures la major
part de les quals no requereixen internament.
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