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ANÀLISI DE LA REALITAT INFANTIL I ADOLESCENT
Conèixer la realitat dels infants i adolescents és imprescindible a l’hora de poder dissenyar
polítiques públiques que resultin efectives. Per aquest motiu, al llarg dels pròxims apartats hem
recollit algunes dades que ens poden ajudar a comprendre com són (en els àmbits demogràfic,
social, formatiu, etc.) els infants i adolescents d’Esplugues de Llobregat. De la mateixa manera, i
per poder realitzar una anàlisi comparativa amb el seu entorn més immediat, sempre que ha estat
possible també hem incorporat les dades referents al conjunt d’infants i adolescents de la
comarca i de Catalunya. En els casos en que no ha sigut possible disposar d’informació comarcal,
hem fet servir les dades de la província de Barcelona per fer la comparació.
Per altra banda, també hem considerat oportú veure quina ha estat l’evolució de la realitat infantil
i adolescent del municipi, fet pel qual, a banda de les dades més recents, també s’ha incorporat
informació dels anys anteriors (generalment des de l’any 2000).
La informació ha estat distribuïda en diversos apartats, on s’aborden diferents aspectes de la vida
dels infants i adolescents. En primer lloc, hem analitzat les dades relacionades amb l’estructura
demogràfica del municipi (evolució de la població, piràmide de població, etc.), per després passar
a centrar-nos en les dades demogràfiques de la població infantil i adolescent del municipi, com
són l’Índex de Població Infantil i Adolescent o la piràmide de població d’infants i adolescents. En
segon lloc, hem volgut fer referència a la naturalesa dels infants i adolescents, determinant la
proporció d’infants i adolescents del municipi nascuts/des a l’estranger o que tenen nacionalitat
estrangera.
Aquesta radiografia ha estat completada amb dades de l’àmbit formatiu (nivell d’instrucció,
alumnat segons titularitat dels centres, etc.), així com altres dades conjunturals com el nivell de
renda.
Amb l’objectiu de disposar d’un coneixement el més
detallat possible de la realitat dels infants i
adolescents del municipi, sempre que ens ha estat
possible hem treballat amb les dades disponibles a
l’Idescat i d’altres organismes de la Generalitat
(Departament d’Empresa i Ocupació/Departament
d’Ensenyament), però quan les dades d’aquestes
fonts d’informació queden obsoletes o la informació
que cerquem no ha estat publicada a l’Idescat, hem
cregut convenient fer ús d’altres fonts. Sobretot, hem
utilitzat dades que es presenten a l’INE, referents al
Cens 2011, ja que a l’Idescat la informació detallada
d’àmbit municipal en data de la realització d’aquesta
anàlisi no es troba disponible.
Esplugues de Llobregat, amb 4,6 km² (el terme municipal més petit del Baix Llobregat) compta
amb una població de 45.890 habitants. Situat al Baix Llobregat, el municipi limita amb els
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municipis de Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i l’Hospitalet
de Llobregat.
El municipi està format per 10 barris: El Gall, La Plana, Montesa, Can Vidalet, El Centre, Can Clota,
Ciutat Diagonal, Finestrelles, La Miranda i La Mallola.
Hi trobem nombrosos equipaments públics com dues biblioteques, diversos centres
d’ensenyament i diferents centres municipals per realitzar esports. En l’àmbit sanitari cal destacar
la disponibilitat de diferents CAP’s i la proximitat de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.
Per últim, és interessant apuntar que el municipi disposa de tres casals de barri, situats als barris
de Can Clota, El Gall i La Plana.
El municipi és en l’actualitat una ciutat de serveis que conserva una identitat pròpia. Destaca
especialment el casc històric i les masies històriques dels voltants com Can Ramoneda i Can
Cortada. Alhora, també destaquen el monestir de Montsió, l’edifici modernista Can Casanova i
dos museus relacionats amb la producció ceràmica aplicada a l’arquitectura.
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Els infants i adolescents d’Esplugues en xifres
Evolució i estructura de la població al municipi
Com ja s’ha comentat, Esplugues de Llobregat compta amb una població de 45.890 persones (any
2017). Si ens fixem en l’evolució de la població, podem veure que des de l’any 2000 aquesta s’ha
mantingut força estable, amb alguns augments i descensos però no de forma realment
significativa. Aquesta tendència, és força similar a la que ha experimentat el conjunt de la comarca
del Baix Llobregat que també s’ha mantingut força estable. Per contra, al conjunt de Catalunya la
població ha experimentat un creixement significatiu fins al 2012, any en el qual inicia un lleu
descens.
Gràfic 1. Evolució de la població. Comparativa (Índex 100=2000)
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Per altra banda, també cal tenir en compte que la densitat de població d’Esplugues és de 9.976,1
habitants per km2, molt per sobre dels 1.674,9 hab/km2 del Baix Llobregat i dels 235,3 hab/km2
que presenta la mitjana del territori català.
La piràmide de població ens mostra la distribució demogràfica d’Esplugues de Llobregat segons
el sexe i el grup d’edat. Si donem un primer cop d’ull, observem que la població es concentra
entre els 35 i els 45 anys tant en el cas dels homes com en el de les dones. La piràmide també
mostra una base força ample, la qual ens cosa ens indica que hi ha un nombre notable de població
infantil, en especial a les franges de 5 a 9 anys i de 10 a 15. Per contra, les cohorts entre 15 i 29
anys no representen un gran pes entre la població del municipi.
Si comparem la piràmide de població d’Esplugues de Llobregat amb la de Catalunya, podem
observar que tenen una base força similar, no obstant la població catalana presenta un major
gruix de població adulta (entre els 35 i els 44 anys), i Esplugues mostra una cúspide molt més
eixamplada que mostra una població envellida.
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Gràfic 3. Piràmide població. Esplugues (2016)

Gràfic 2. Piràmide població. Catalunya (2016)
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Donat que la població d’Esplugues de Llobregat ha experimentat alguns canvis en els últims anys
és interessant comparar com s’ha transformat la piràmide de població del municipi entre l’any
2000 i el 2016. Així, al gràfic 4 podem observar com al 2000 les cohorts de 19 a 34 anys eren més
nombroses que el 2016, aquest col·lectiu poblacional s’ha anat envellint i en l’actualitat ha
provocat una piràmide amb la cúspide més ample. D’altra banda, és rellevant comentar l’augment
de la població infantil i adolescent al municipi, segurament provocat per un increment de la
natalitat just al entrar al mil·lenni. Així doncs, la piràmide del 2016 presenta una forma més
regular i uniforme que la del 2000, amb una base un xic més ample i una cúspide clarament
eixamplada formant un bulb.
Gràfic 4. Comparativa piràmides de població d’Esplugues de Llobregat de l’any 2000 i 2016
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Evolució i estructura de la població infantil i adolescent al municipi
La proporció d’infants i adolescents d’Esplugues de Llobregat és del 16,6% (índex de població
infantil i adolescent 2016, 0-17 anys). Es tracta d’una xifra similar, tot i que lleugerament inferior,
a la que trobem a la comarca del Baix Llobregat (20,0%) i superior a la del conjunt de Catalunya
(18,5%). Si fem referència a les xifres absolutes, el nombre d’infants i adolescents del municipi ha
passat de 7.626 persones l’any 2000 a 7.588 l’any 2016.
Si fem distinció entre la petita infància (de 0 a 3 anys), la infància (4 a 11 anys) i l’adolescència (12
a 17 anys), observem que Esplugues de Llobregat la petita infància representa un 2,8% de la
població; la infància representa un 6,7%; i l’adolescència un 7,7%. Cal tenir en compte, però, que
la proporció d’edats agrupades en cada categoria no és igual.
Pel que fa a la petita infància (de 0 a 3 anys), podem observar a través del gràfic 5 que entre l’any
2000 i el 2010 la tendència ha sigut d’augment, passant del 2,8% al 3,8%. No obstant, a partir del
2012 s’experimenta un descens continuat fins el 2016 on aquesta representa un 3,4%. El municipi
se situa en proporcions inferiors al conjunt comarcal i català, però la tendència és força similar
en les tres unitats geogràfiques.

Gràfic 5. Evolució índex de població de la petita infància (0-3 anys). Comparativa Esplugues
de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya (2000-2016)
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Quant a la infància (població de 4 a 11 anys), observem que la tendència és força similar tant al
municipi, com a la comarca i al conjunt de Catalunya. A partir del 2002 s’experimenta un
creixement pronunciat fins al 2014 arribant fins al 7,6% en el cas d’Esplugues, a partir d’aquest
any el creixement s’estanca fins al 2016. Cal remarcar que Esplugues compta proporcionalment
amb un índex de població de la infància sempre inferior a l’àmbit comarcal i al conjunt de
Catalunya.
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Gràfic 6. Evolució índex de població de la infància (4 a 11 anys). Comparativa Esplugues
de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya. (2000-2016)
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Pel que fa a l’adolescència (de 12 a 17 anys), el gràfic 7 ens mostra una tendència molt similar en
les tres unitats geogràfiques analitzades. Entre el 2000 i el 2010 descendeix el nombre
d’adolescents, però a partir del 2012 i fins el 2016 les xifres augmenten discretament, situant-se
en el cas d’Esplugues en un 5,5%.
Gràfic 7. Evolució índex de població adolescent (12 a 17 anys). Comparativa
Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya. (2000-2016)
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Si ens fixem en el conjunt d’aquestes tres etapes, podem observar que la població infantil i
adolescent del municipi manté una tendència de creixement constant des de l’any 2006, passant
de representar un 15,7% l’any 2002 al 16,6% l’any 2016. Tal i com es pot copsar al gràfic, es tracta
d’un creixement inferior al del conjunt de la comarca i Catalunya.
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Gràfic 8. Evolució índex de població infantil i adolescent (0 a 17 anys). Comparativa Esplugues de
Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya. (2000-2016)
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Si ens centrem en l’anàlisi de la població infantil i adolescent del municipi, en primer lloc, trobem
que el gruix de població d’aquestes cohorts d’edat es troba repartit entre les franges compreses
entre els 5 i el 17 anys, sent la població de la primera infància (de 0 a 2) la més reduïda, la qual
cosa també ens indica una disminució de la natalitat en els darrers anys, tal i com podem veure
al gràfic 9 que mostra la piràmide de població infantil i adolescent d’Esplugues.
Gràfic 9. Piràmide de població infantil i adolescent. Esplugues de Llobregat (2017)
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Per altra banda, al gràfic 10 podem observar l’evolució de la Taxa Bruta de Natalitat. En el cas
d’Esplugues observem que aquesta ha tingut una tendència irregular en els últims anys. En un
primer moment presentà un creixement destacat passant de 7,3 naixements per cada 1000
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habitants l’any 2000; a 9,9 el 2008, a partir d’aquell any disminueix fins a 7,8 el 2014, per després
remuntar lleugerament l’any 2016 fins als 8,8 naix/1000hab. En el cas del Baix Llobregat i
Catalunya trobem proporcions més elevades, però una tendència similar, d’augment fins al 2008
i de descens a partir del 2009 i fins el 2016.
Gràfic 10. Evolució Taxa Bruta de Natalitat. Comparativa Esplugues de
Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya. (2000-2016)
14
13
12
11
10
9
8
7
6
2000

2002

2004

2006

Esplugues

2008

2010

2012

Baix Llobregat

2014

2016

Catalunya

Font: Idescat

En aquest mateix sentit, al gràfic 11 observem que tant Esplugues, com al Baix Llobregat i al
conjunt de Catalunya el nombre de naixements augmentà entre el 2000 i el 2008, de forma
especialment acusada al municipi i a Catalunya i, de forma més discreta a la comarca. A partir del
2008, s’inicia una tendència de decreixement del nombre de naixements que es manté fins el
2016 en el cas de Catalunya. En canvi, tant a Esplugues com al Baix Llobregat aquest últim any es
registra un lleuger augment.
Gràfic 11. Evolució del nombre de naixements. Comparativa Esplugues de Llobregat,
Baix Llobregat i Catalunya 2000-2015
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Naturalesa de la població
En aquest punt se’ns fa necessari introduir l’anàlisi del fenomen migratori, ja que molts dels canvis
demogràfics d’aquesta darrera dècada no es poden explicar sense tenir en compte aquesta
variable. Per a l’anàlisi de les característiques poblacionals del col·lectiu d’infants i adolescents
d’Esplugues de Llobregat hem emprat, en primer terme, les dades que fan referència a les
persones nascudes a l’estranger, independentment de la seva nacionalitat. Entre aquestes
persones podem trobar nacionalitats diferents, ja que algunes d’aquestes poden haver obtingut
la nacionalitat espanyola, però que en moltes ocasions poden tenir un bagatge cultural diferent.
Així mateix, també hem considerat rellevant determinar el continent d’origen de les persones
estrangeres, amb l’objectiu de poder tenir una visió global de quines són les principals regions
d’origen de les persones estrangeres.
El pes de la població infantil i adolescent d’Esplugues de Llobregat nascuda a l’estranger és del
12,6% (en aquest cas cal tenir present que les dades disponibles només han permès fer els càlculs
incrementant l’edat fins als 19 anys). Els infants i adolescents de nacionalitat estrangera
representen el 12,3% del total d’infants i adolescents del municipi (de 0 a 17 anys).
En ambdós casos es tracta d’unes proporcions superiors a les del conjunt del Baix Llobregat, on
la població infantil i adolescent nascuda a l’estranger és del 7,5% i la que presenta nacionalitat
estrangera és del 8,7%.
Si comparem aquestes xifres amb les del conjunt de Catalunya, observem que Esplugues es troba
per sobre en quant a infants i adolescents nascuts a l’estranger, ja que a Catalunya la xifra és del
9,9%. Pel que fa als infants i adolescents amb nacionalitat estrangera la proporció es lleugerament
inferior en el cas del municipi, en aquest cas al conjunt de Catalunya és del 13,6%.
Taula 1. Població infantil i adolescent nascuda a l’estranger (0-19 anys). Comparativa Esplugues de Llobregat, Baix
Llobregat i Catalunya. (2017)

Nascuda a l’estranger
%

Esplugues de
Llobregat
1.079
12,6%

Baix Llobregat

Catalunya

13.478
7,5%

152.662
9,9%

Font: Idescat

Taula 2. Població infantil i adolescent amb nacionalitat estrangera (0-17 anys). Comparativa Esplugues de Llobregat,
Baix Llobregat i Catalunya. (2017)

Nacionalitat estrangera
%

Esplugues de
Llobregat
954
12,3%

Baix
Llobregat
14.263
8,7%

Catalunya
190.992
13,6%

Font: Idescat

La franja d’edat (d’infants i adolescents) on trobem una major proporció de persones amb
nacionalitat estrangera és la compresa entre els 3 i els 5 anys, on trobem un 15,2% de població
infantil amb nacionalitat estrangera. En aquest sentit, és destacable que totes les cohorts
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analitzades superen el 10,0% de població amb nacionalitat estrangera, una proporció força
elevada.
Taula 3. Població infantil i adolescent amb nacionalitat estrangera segons grup d’edat. Esplugues de Llobregat (2017)

De 0 a 2 anys
De 3 a 5 anys
De 6 a 8 anys
De 9 a 11 anys
De 12 a 14 anys
De 15 a 17 anys
Total

Total

%

168
190
163
142
149
142
954

13,8%
15,2%
11,8%
10,5%
11,4%
11,2%
12,3%

Font: Idescat

Des de l’any 2000 fins al 2010 la població infantil i adolescent amb nacionalitat estrangera
d’Esplugues de Llobregat ha experimentat un creixement notable, augmentant del 2,8% l’any
2000 fins al 17,6% el 2010. Finalitzat aquest període, a partir del 2011 es produeix un descens
gradual però continuat fins al 2017, on la proporció se situa en el 12,3%. Aquesta evolució és
quasi idèntica a la del conjunt de Catalunya, i alhora similar a la del Baix Llobregat, encara que la
comarca ha oscil·lat sempre amb percentatges inferiors.
Gràfic 12. Evolució de la població infantil i adolescent (0-17 anys) amb nacionalitat
estrangera. Comparativa Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya, (20002016)
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El col·lectiu més nombrós d’infants i adolescents amb nacionalitat estrangera és aquell format
per individus provinents de l’Amèrica del Sud (24,8%), seguit de molt a prop per aquells/es
provinents de la Resta de la UE (24,2%). En tercera posició trobem les persones vingudes d’Àsia i
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Oceania (16,0%), seguides d’aquelles provinents d’Àfrica (13,5%), Amèrica del Nord i Central
(12,5%) i per últim les persones estrangeres de la resta d’Europa (8,8%). 1
Gràfic 13. Distribució de la població infantil i adolescent (0-19 anys) de nacionalitat
estrangera
continent d’origen. Esplugues de Llobregat (2017)
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Nivell d’instrucció de la població
Segons les dades del Cens de l’any 2011 realitzat per l’INE, a Esplugues el 11,36% de la població
major de 16 anys no compta amb cap titulació acadèmica, mentre que un 11,93% té una titulació
de primer grau. El gruix de la població (56,46%) compta amb una formació de segon grau, mentre
que un 20,24% ha assolit estudis superiors.
En relació amb el Baix Llobregat i el conjunt de Catalunya, podem destacar que a Esplugues de
Llobregat existeix una proporció força similar en quasi tots els àmbits.
Taula 4. Població de 16 anys i més. Per nivell d’instrucció. Comparativa Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat i
Catalunya, (2011)

Sense titulació
Primer grau
Segon grau
Estudis superiors
Total

Esplugues de
Llobregat
11,36%
11,93%
56,46%
20,24%
39.063

Baix Llobregat

Catalunya

11,31%
11,94%
59,76%
16,99%
648.580

10,02%
13,45%
56,21%
20,32%
6.223.448

Font: Idescat

Per altra banda, pel que fa al nivell de coneixement del català, la taula 5 ens mostra que el 6,42%
de la població (de 2 anys i més) d’Esplugues de Llobregat no entén el català, front del 93,58% que
sí l’entén. Entre aquelles persones que sí comprenen l’idioma, un 64,24% el sap parlar, un 73,03%
el sap llegir, i un 46,63% el sap escriure.

1

Cal tenir en compte que les dades disponibles només han permès fer els càlculs incrementant l’edat fins als 19 anys.

11

PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Taula 5. Població de 2 anys i més segons coneixement del català. Esplugues de Llobregat, (2011)

L’entén
El sap parlar
El sap llegir
El sap escriure
No l’entén
Total població de 2 anys i més

Total
41.978
28.818
32.757
20.915
2.879
44.857

%
93,58%
64,24%
73,03%
46,63%
6,42%

Font: Idescat

Pel que fa a la població en edat escolar a Esplugues de Llobregat la taula 6 ens mostra que es
tracta d’un total de 7.745 persones (entre els 0 i els 17 anys), i que el gruix d’aquesta població,
un 35,21% es concentra en l’etapa educativa de primària (6 a 11 anys), seguida de l’etapa
d’educació secundària (12 a 15 anys) que representa un 22,48% de la població en edat escolar.
Taula 6. Població en edat escolar. Esplugues de Llobregat, (2015-2016)

De 0 a 2 anys
De 3 a 5 anys
De 6 a 11 anys
De 12 a 15 anys
De 16 a 17 anys
Total població

Total
1.217
1.243
2.727
1.741
817
7.745

%
15,71
16,05
35,21
22,48
10,55

Font: Idescat

En aquest mateix sentit, veiem que el gruix d’alumnat en centres del municipi es concentra en
l’educació primària (2.821 alumnes) , que al seu torn és la que presenta un major nombre de
grups entre els més de 10 centres educatius que disposa el municipi (tant públics com privats).
L’alumnat d’ESO és el segon més nombrós (1.887 alumnes), seguit del 2n cicle infantil (1.333
alumnes).
També és interessant destacar l’existència d’una escola de música pública amb 568 alumnes i un
centre de formació de persones adultes on es formen 630 persones, en dades del curs 2014/15.
Finalment, també podem observar que el municipi compta amb 5 centres de CFGM i 9 de CFGS,
on estudien un total de 240 i 559 alumnes respectivament.
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Taula 7. Centres, grups i alumnat segons etapa educativa. Esplugues de Llobregat. Curs 2014/2015

Etapa educativa
1er Cicle Infantil
2n Cicle Infantil
Primària
ESO
Batxillerat
CFGM
CFGS
Educació especial
Escola de música
Centre de formació
de persones adultes

Centres
Públic
Privat
5
6
8
4
8
4
4
4
4
3
5
0
9
0
0
0
1
0
1

Grups
Públic
Privat
26
20
29
24
65
45
34
32
16
13
9
2
18
0
0
0
0
0

0

0

0

Alumnat
Públic
Privat
339
258
738
595
1.576
1.245
915
972
392
288
240
86
559
25
0
0
568
0
630

0

Font: Hermes, Diputació de Barcelona

En relació amb la disponibilitat dels centres educatius i l’alumnat al que presta servei, és
interessant destacar la Taxa d’ocupació dels centres educatius. Es tracta del nombre mitjà
d’alumnes per centre educatiu dins l’àmbit d’estudi. En el cas d’Esplugues, podem observar que
l’any 2012 presenta una taxa d’ocupació de 152,21 , sensiblement inferior a la comarca del Baix
Llobregat (175,36) i al conjunt de Catalunya (153,68).
Taula 8. Taxa d’ocupació dels centres educatius. Comparativa Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat, Catalunya
(2012)

Àmbit territorial

Taxa d’ocupació dels centres educatius

Esplugues de Llobregat
Baix Llobregat
Catalunya

152,21
175,36
153,68

Font: Hermes, Diputació de Barcelona

En aquest mateix sentit, la taula 9 ens mostra la taxa d’ocupació de les aules, és a dir, el nombre
mitjà d’alumnes per aula. Així, podem observar que tant el municipi, com la comarca i la província
presenten valors força similars. A Esplugues l’any 2015, la taxa d’ocupació de les aules va ser de
27,91 alumnes per aula, una xifra superior a la del Baix Llobregat (25,55 alumnes per aula) i a la
província de Barcelona (24,95 alumnes per aula).
Taula 9. Taxa d’ocupació de les aules. Comparativa Esplugues, Baix Llobregat i Província de Barcelona, (2015)

Àmbit territorial
Esplugues de Llobregat
Baix Llobregat
Prov. Barcelona

Taxa d’ocupació de les
aules
27,91
25,55
24,96

Font: Hermes, Diputació de Barcelona
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Per altra banda, pel que fa al nombre de professors/es per tipus d’ensenyament, la taula 10 ens
mostra que el gruix del professorat es concentra en les etapes educatives de segon cicle d’infantil,
primària i secundaria, que són les etapes obligatòries.
Taula 10. Nombre de professors per tipus d’ensenyament. Esplugues de Llobregat, curs 2015/2016

Etapa educativa
1er Cicle Infantil
2n Cicle Infantil i primària
Infantil i primària
Secundària
Especial

Nombre de
professors
45
160
205
195
0

Font: Hermes, Diputació de Barcelona

Tanmateix, el que ens aporta més informació és la Taxa d’atenció del professorat, és a dir el
nombre mitjà de professors/es per alumnes. En aquest sentit, observem que tant el municipi,
com la comarca i l’àmbit provincial presenten la mateixa taxa d’atenció del professorat, 0,06
professor per alumne.
Taula 11. Taxa d’atenció del professorat. Comparativa Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat i Província de
Barcelona, curs 2015/2016

Àmbit territorial

Taxa d’atenció al professorat

Esplugues de Llobregat
Baix Llobregat
Prov. Barcelona

0,06
0,06
0,06

Font: Hermes, Diputació de Barcelona

La finalització de l’etapa obligatòria
Segons el Sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya, “el moment de la finalització de
l’ESO és un dels primers punts d’inflexió (si no el primer) dels itineraris que els i les joves poden
seguir en la seva transició cap a la vida adulta. El nivell i la distribució (per sexe i territori) de la
ruptura o continuïtat entre ensenyament obligatori i post obligatori atribuïble a l’anomenat
“fracàs escolar” hauria d’esdevenir un punt d’atenció prioritari de la política educativa”.
A través de la taula 12, podem observar com el 97,6% dels alumnes matriculats a Esplugues
durant el curs 2014-15 han sigut avaluats, i que d’aquests avaluats el 91,9% s’han graduat.
Es tracta, en ambos casos, de percentatges força similars, tot i que superiors, als del Baix Llobregat
(94,5% d’avaluats/des i 85,7% de graduats/des) i al conjunt de Catalunya (95,1% d’avaluats/des i
86,7% de graduats/des).
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Taula 12. Alumnat 4t d’ESO, comparativa Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya, curs 2014-2015

Alumnat matriculat
Alumnat avaluat
%
Alumnat graduat
%2

Esplugues de
Llobregat
495
483
97,6%
444
91,9%

Baix Llobregat

Catalunya

7.271
6.873
94,5%
5.888
85,7%

67.367
64.067
95,1%
55.541
86,7%

Font: Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya

Altres indicadors conjunturals
D’altra banda, pel que fa a la Renda Bruta Familiar Disponible, que mesura els ingressos dels que
disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o l’estalvi, observem que al
municipi es situa en 18,9 milers d’euros per habitant el 2014. Aquest indicador es troba
lleugerament per sobre de les xifres que trobem al Baix Llobregat (17,3 milers d’euros per
habitant) i al conjunt de Catalunya (16,5 milers d’euros per habitant).
Taula 13. Renda Bruta Familiar Disponible (€). Comparativa 2014

Esplugues de
Llobregat
Baix Llobregat
Catalunya

Total

Per habitant
(milers d’€)

Índex
Catalunya

857.253

18,9

114,7

13.779.761
122.253.138

17,3
16,5

104,9
100,0

Font: Idescat

2

Alumnat graduat: Sobre total avaluat
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