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1. INTRODUCCIÓ
Un cop més, fruit de la col·laboració entre l’Observatori de Desenvolupament Local i el Servei Comarcal de 

Joventut del Consell Comarcal del Maresme, us fem a mans el document de Les realitats juvenils del Maresme.

D’una banda, l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme, té com a objectiu aportar coneixement 
per ajudar els ajuntaments i d’altres organismes locals, i, entitats de gestió, a prendre decisions estratègiques 
en matèria de desenvolupament local. 

De l’altra, el Servei Comarcal de Joventut, entre d’altres, s’ocupa de facilitar eines als ajuntaments per 
millorar el coneixement i anàlisi de la realitat dels i les joves del territori, i, poder copsar els efectes que tenen 
les seves intervencions sobre aquesta realitat. 

Així doncs, atenent al plantejament de tots dos serveis, i, com en les edicions anteriors, l’objectiu de Les 
realitats Juvenils del Maresme 2014 no és altre que posar a l’abast dels responsables tècnics i polítics que 
dissenyen i planifi quen polítiques adreçades a joves, una eina que els permeti aprofundir en el coneixement de 
la situació dels joves del seus municipis i de la comarca del Maresme, des d’una aproximació estadística a nivell 
local; alhora que refl exionar sobre aquells aspectes que, ja sigui per comparació amb el territori més proper, o 
bé, per l’evolució del propi municipi, puguin suggerir i posar de manifest situacions a les quals cal parar atenció 
des de l’òptica dels serveis públics locals que s’adrecen als joves.

Els àmbits analitzats es mantenen respecte l’edició de 2011: població, formació i situació laboral de la 
població jove. Tanmateix, tal i com s’explica seguidament, s’han revisat els continguts per cadascun d’aquests 
tres àmbits, en alguns casos, afegint noves dades que permeten construir una visió més àmplia de la situació 
dels i les joves; en d’altres, atenent a les dades disponibles, aquesta tasca no ha estat possible.

Metodologia i fonts emprades

Per l’elaboració d’aquest document d’Indicadors de Joventut hem tingut en compte el treball de l’Observatori 
Català de la Joventut de la Secretaria de Joventut “La joventut catalana al segle XXI. Una anàlisi del Sistema 
d’Indicadors sobre la Joventut de Catalunya (SIJove)” en el qual es defi neixen un total de 108 indicadors 
amb l’objectiu de proporcionar informació sobre la realitat juvenil a Catalunya. A la vegada hem agafat com a 
base de referència el document “Les realitats juvenils del Maresme 2010. Ampliació, revisió i actualització 
de dades.” elaborat l’any 2011, com aquest, per l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme.

L’escala de treball és local, de manera que oferim informació a escala comarcal i municipal en tots els casos 
que ha estat possible. Bo i això, prenem com a àmbits territorials de referència i comparativa l’Àmbit Metropolità 
i el conjunt de Catalunya. Per tant, la informació es treballa també a aquesta escala. Cal esmentar que l’Àmbit 
Metropolità va quedar modifi cat i establert en la Llei 23/2010 del 22 de juliol de modifi cació de la Llei 1/1995 i 
de la Llei 23/1983 per a fi xar l’àmbit de planifi cació territorial del Penedès de manera que des d’aquella data 
està conformat per les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental. Per poder mantenir la sèrie temporal hem optat per considerar l’Àmbit Metropolità actual (el modifi cat) 
en tota la sèrie.
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El document que teniu a les mans és, per una banda, l’actualització, en la mesura del que ha estat possible, 
de tota aquella informació continguda en el document referent a l’any 2010 i, per l’altra, una ampliació dels 
continguts en base al SIJove i d’acord amb la disponibilitat de la informació necessària. Això ha estat així, 
perquè l’escala en què treballem les dades és determinant a l’hora de poder-ne disposar o no, ja que no totes 
les fonts ens permeten un nivell de desagregació comarcal i/o municipal. Un altre factor determinant és la 
temporalitat de la informació i/o el tipus de font. Això ha fet doncs, que bona part dels indicadors del sistema 
SIJove no els hàgim pogut implementar a escala comarcal i/o municipal.

Quant a les fonts emprades, hem utilitzat estadístiques ja existents que elaboren altres institucions com 
són l’Institut d’Estadística de Catalunya, la Diputació de Barcelona i diferents departaments de la Generalitat 
de Catalunya, especialment el d’Ensenyament i el d’Empresa i Ocupació, entre d’altres. Ho recollim tot plegat 
en el quadre següent:

Bloc temàtic Font On trobar-la

POBLACIÓ Padró continu Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Instituto Nacional de Estadística (INE)

FORMACIÓ

Estadística de l'Ensenyament Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya

Padró continu Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Instituto Nacional de Estadística (INE)

Cens de població i habitatges 2011 IDESCAT i INE

Mobilitat obligada per estudis IDESCAT

SITUACIÓ 
LABORAL

Anuari econòmic comarcal 2014 CatalunyaCaixa

Cens de població i habitatges 2011 IDESCAT i INE

Enquesta de mobilitat obligada en 
dia feiner Autoritat Metropolitana del Transport

Programa Hermes Diputació de Barcelona

Observatori d’Empresa i Ocupació Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya

Enquesta de Població Activa (EPA) IDESCAT i INE

En relació a les fonts utilitzades apuntem dues de les “incidències” més signifi catives amb les quals ens 
hem trobat; l’una està relacionada amb la impossibilitat de calcular la taxa de graduació en els cicles formatius 
i l’altra amb la pèrdua d’informació a escala local (comarcal i municipal) en termes de nivell formatiu de la 
població.

Aquesta vegada no hem pogut calcular la taxa de graduació en els cicles formatius ja que les dades 
que actualment ofereix el Departament d’Ensenyament no permeten aquest càlcul, ni a escala local ni de 
Catalunya. El sistema modular dels nous cicles formatius desdibuixa la fi gura de la persona avaluada com a 
concepte, per tant, és una dada que el Departament no recull. Així, sense aquesta variable, no és possible el 
càlcul de la taxa. D’aquesta manera, hem decidit oferir la taxa fi ns al darrer curs en què el càlcul és possible i 
oferir, de forma paral·lela, les dades d’evolució del nombre absolut de graduats.

Quant al Cens de població i habitatges 2011, cal destacar el gran canvi metodològic que ha sofert per a 
aquesta darrera versió; el Cens ha passat a ser, en realitat, una enquesta mostral. Això ha suposat, bàsicament, 
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que informació que teníem en edicions anteriors no s’hagi pogut replicar per l’any 2013 per falta de mostra a 
escala local. Per tant, ha suposat la pèrdua d’informació rellevant a escala municipal i comarcal. Addicionalment, 
cal sumar-hi també el fet que algunes de les preguntes han variat respecte les edicions anteriors fet que 
suposa, també, una pèrdua d’informació en perdre’s la possibilitat de fer comparatives temporals. Així doncs, 
a la problemàtica de la temporalitat cal sumar-hi la de la pèrdua d’informació a escala local. Tenint en compte 
que a escala local la informació referent al nivell d’estudis de la població és escadussera i, per tant, hem de 
cenyir-nos a la informació que ofereixen els censos cada 10 anys, els canvis introduïts en aquesta font no són 
gens positius per a l’anàlisi a escala local.

Malgrat aquestes incidències, el document que teniu a les mans aporta i presenta dades actualitzades a 
nivell local en un format que permet el treball i el seguiment temporal, amb la intenció que els ajuntaments se 
les facin seves, les acabin d’aterrar a la pròpia realitat i les posin en relació amb les dinàmiques existents a 

nivell municipal.
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2. POBLACIÓ
2.1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

D’acord amb les xifres ofi cials de població resultants de la revisió del Padró Municipal a 1 de gener del 
2013, la comarca del Maresme compta, a 1 de gener de 2013, amb un total de 437.431 habitants. Aquesta xifra 
suposa una evolució positiva en relació als anys anteriors (vegeu gràfi c 1).

De nou, s’ha produït un 
creixement de població a la 
comarca. L’augment absolut 
ha estat de 944 persones cosa 
que en termes relatius ha supo-
sat un increment del 0,22%. Un 
creixement inferior al de l’any 
anterior. D’aquesta manera 
doncs, si bé és cert que la po-
blació de la comarca segueix 
creixent, el ritme del creixe-
ment continua, també, alentint-
se, tal i com representem en el 
gràfi c 2.

G.1 Evolució de la població. El Maresme, 1998-2013

Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

G.2 Variació percentual de la població. El Maresme, 1999-2013

                  
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

De fet, tal i com observem en el gràfi c 2 i hem comentat en d’altres ocasions, l’any 2007 va suposar un punt 
d’infl exió en el creixement poblacional de la comarca en el sentit que a partir d’aquell any els creixements han 
estat molt més lleus.
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La comarca del Maresme està composta per un conjunt molt heterogeni de municipis cosa que es fa palesa 
en l’evolució de la població; en tots els municipis ni l’evolució ha estat positiva ni ha tingut la mateixa intensitat. 
De fet, en la taula 1 copsem que en la majoria dels municipis de la comarca la població ha crescut vers l’any 
anterior però també que en alguns casos la xifra ha disminuït.

Els municipis en què més ha augmentat la població en termes relatius han estat, de major a menor 
creixement, Montgat (1,8%), Òrrius (1,7%) i Arenys de Mar (1,3%). En el sentit contrari, els municipis en què 
més ha disminuït han estat, també de major a menor descens, Caldes d’Estrac (-0,5%), Canet de Mar (-0,4%), 
Malgrat de Mar (-0,4%) i Santa Susanna (-0,4%). 

T.1 Evolució de la població total per municipis. El Maresme 2007-2013

Municipi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taxa de 
variació 
12-13

Taxa de 
variació 
07-13

Alella 8.998 9.260 9.397 9.557 9.570 9.610 9.690 0,8% 7,7%
Arenys de Mar 14.164 14.449 14.627 14.688 14.863 15.030 15.224 1,3% 7,5%
Arenys de Munt 7.807 8.023 8.190 8.335 8.500 8.530 8.588 0,7% 10,0%
Argentona 11.402 11.544 11.633 11.718 11.776 11.914 11.920 0,1% 4,5%
Cabrera de Mar 4.269 4.321 4.408 4.504 4.528 4.532 4.529 -0,1% 6,1%
Cabrils 6.698 6.834 6.964 7.108 7.196 7.140 7.181 0,6% 7,2%
Caldes d'Estrac 2.672 2.735 2.799 2.783 2.776 2.773 2.760 -0,5% 3,3%
Calella 18.034 18.615 18.627 18.625 18.694 18.529 18.469 -0,3% 2,4%
Canet de Mar 13.181 13.381 13.548 13.915 14.072 14.183 14.124 -0,4% 7,2%
Dosrius 4.658 4.869 4.937 5.010 5.123 5.176 5.185 0,2% 11,3%
Malgrat de Mar 17.822 18.261 18.472 18.596 18.444 18.504 18.429 -0,4% 3,4%
Masnou, El 21.935 22.066 22.288 22.536 22.523 22.550 22.595 0,2% 3,0%
Mataró 119.035 119.780 121.722 122.905 123.868 124.084 124.099 0,0% 4,3%
Montgat 9.778 10.059 10.270 10.584 10.739 10.859 11.055 1,8% 13,1%
Òrrius 487 635 640 654 644 651 662 1,7% 35,9%
Palafolls 8.061 8.368 8.584 8.773 8.966 9.027 9.081 0,6% 12,7%
Pineda de Mar 25.568 25.931 26.203 25.893 26.040 26.066 26.157 0,3% 2,3%
Premià de Dalt 9.788 9.867 9.944 10.064 10.168 10.289 10.319 0,3% 5,4%
Premià de Mar 27.590 27.545 27.399 27.802 28.310 28.145 28.136 0,0% 2,0%
St Andreu de 
Llavaneres 9.745 10.009 10.181 10.303 10.406 10.541 10.558 0,2% 8,3%

Sant Cebrià de 
Vallalta 3.075 3.208 3.309 3.388 3.426 3.337 3.368 0,9% 9,5%

Sant Iscle de Vallalta 1.193 1.235 1.267 1.280 1.281 1.322 1.323 0,1% 10,9%
Sant Pol de Mar 4.904 4.970 5.102 5.076 5.070 5.073 5.066 -0,1% 3,3%
Sant Vicenç de 
Montalt 5.267 5.434 5.627 5.776 5.854 5.878 5.951 1,2% 13,0%

Santa Susanna 3.019 3.119 3.251 3.308 3.317 3.338 3.325 -0,4% 10,1%
Teià 5.969 5.987 6.087 6.081 6.162 6.154 6.144 -0,2% 2,9%
Tiana 7.417 7.505 7.590 7.774 7.973 8.151 8.221 0,9% 10,8%
Tordera 14.017 14.800 15.345 15.641 15.974 16.318 16.363 0,3% 16,7%
Vilassar de Dalt 8.476 8.621 8.672 8.746 8.794 8.865 8.879 0,2% 4,8%
Vilassar de Mar 19.052 19.090 19.482 19.574 19.840 19.918 20.030 0,6% 5,1%
MARESME 414.081 420.521 426.565 430.997 434.897 436.487 437.431 0,2% 5,6%
Àmbit Metropolità 4.757.723 4.827.094 4.887.840 4.908.372 4.777.042 4.798.143 4.788.422 -0,2% 0,6%
Catalunya 7.210.508 7.364.078 7.475.420 7.512.381 7.539.618 7.570.908 7.553.650 -0,2% 4,8%
Font: Padró continu-IDESCAT i Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Si considerem el creixement del període 2007-2013 veiem que el nombre d’habitants ha augmentat en 
tots els municipis de la comarca sense excepció, és a dir, la població és major en tots els municipis respecte 
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l’any 2007 si bé, és cert, que un major o menor creixement port venir explicat per la capacitat de créixer o no, 
físicament, de cada municipi1. 

En aquest període, en deu municipis de la comarca la població ha augmentat més d’un 10%, tal i com 
recull la taula 1. Exceptuant el cas d’Òrrius2, els cinc municipis que han experimentat els creixements més 
intensos han estat Tordera (16,7%), Montgat (13,1%), Sant Vicenç de Montalt (13,0%), Palafolls (12,7%) i 
Dosrius (11,3%). 

L’heterogeneïtat dels municipis es veu palesa també en la distribució municipal de la població. Així, el 
pes poblacional de la capital comarcal, Mataró, és del 28,37% -una mica inferior a l’any anterior, 28,43%-. La 
segueixen Premià de Mar (6,43%), Pineda de Mar (5,98%), el Masnou (5,17%) i Vilassar de Mar (4,58%). De fet, 
aquests cinc municipi apleguen, conjuntament, més de la meitat de la població comarcal, 221.017 habitants, el 
50,53%. Així, la comarca s’articula en municipis de dimensions molt diverses; des d’un municipi que ultrapassa 
els 100.000 habitants per un extrem fi ns a un altre que no arriba als 700 habitants, per un altre extrem

En relació amb la resta de comarques catalanes, el Maresme ocupa la quarta posició amb el 5,76% de 
la població catalana, darrera del Barcelonès, amb un 30,47% de la població catalana, el Vallès Occidental 
(11,90%) i el Baix Llobregat (10,67%) i seguida pel Vallès Oriental (5,26%).

2.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

L’any 2013, la distribució de la població per sexes segueix força equilibrada de manera que les dones, un 
total de 220.551, representen el 50,42% de la població maresmenca i els homes, 216.880 en nombre absoluts, 
suposen el 49,58%. De fet, la població femenina ha augmentat més que la masculina, en relació a l’any anterior; 
un 0,28% davant un 0,15% de la població masculina. La composició per sexes però, presenta diferències per 
municipis.

Tal i com il·lustra el gràfi c 3, el gruix de població es concentra en els trams que es consideren edats 
plenament actives, és a dir, el tram 25-59 anys. La major concentració la trobem en el tram 35-44 anys, que 
coincideix amb les generacions més plenes, aquelles nascudes entre el 1969 i el 1978. 

Les diferències entre sexes es fan evidents, sobretot, en les edats avançades. A partir dels 70-74 anys 
aproximadament, el pes de les dones augmenta en relació amb el dels homes com a conseqüència de la major 
esperança de vida del col·lectiu femení. 

G.3 Estructura de la població. El Maresme, 2013

                  
 Homes Dones

1 Hem de tenir present que el creixement d’Òrrius en el període 2007-2013 no és del tot real ja que entre els anys 2007 i 2008 hi va haver una 
actualització dels registres de població cosa que dóna un augment sobtat de la població. 
2 Vegeu nota 1.
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Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

La base piramidal sembla que segueix eixamplant-se fruit d’un major nombre de naixements a la comarca. 
De fet, entre l’any 2004 i l’any 2011, cada any, el nombre de naixements a la comarca van ser superiors a 
aquells registrats l’any 1975, any en què es registra la dada més voluminosa de la sèrie 1975-2013. De fet, 
pel conjunt de Catalunya els anys 1974 i 1975 han estat, fi ns avui, els anys amb més naixements de la sèrie 
històrica disponible (1858-2013).

2.3. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE 15-29 ANYS

La taula que segueix permet veure quina ha estat l’evolució de la població jove en el seu conjunt en els 

darrers set anys.

T.2.Evolució de la població jove (15-29 anys) per municipis. El Maresme, 2007-2013

Municipi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Taxa de 
variació 
07-13

Taxa de 
variació 
12-13

Alella 1.738 1.689 1.617 1.584 1.486 1.474 1.442 -17,0% -2,2%
Arenys de Mar 2.434 2.428 2.409 2.354 2.316 2.296 2.291 -5,9% -0,2%
Arenys de Munt 1.394 1.359 1.334 1.300 1.298 1.249 1.238 -11,2% -0,9%
Argentona 2.048 2.007 1.927 1.865 1.795 1.761 1.812 -11,5% 2,9%
Cabrera de Mar 734 760 756 780 778 758 776 5,7% 2,4%
Cabrils 1.091 1.093 1.078 1.131 1.120 1.146 1.160 6,3% 1,2%
Caldes d'Estrac 404 404 401 376 356 366 358 -11,4% -2,2%
Calella 3.553 3.518 3.333 3.177 3.025 2.900 2.759 -22,3% -4,9%
Canet de Mar 2.339 2.219 2.111 2.049 1.982 1.923 1.863 -20,4% -3,1%
Dosrius 834 822 784 748 746 723 692 -17,0% -4,3%
Malgrat de Mar 3.229 3.197 3.081 3.028 2.890 2.778 2.700 -16,4% -2,8%
Masnou, El 3.980 3.864 3.803 3.703 3.588 3.490 3.449 -13,3% -1,2%
Mataró 24.981 24.021 23.546 22.751 21.904 20.973 20.052 -19,7% -4,4%
Montgat 1.795 1.796 1.725 1.690 1.657 1.568 1.536 -14,4% -2,0%
Òrrius 84 117 108 105 108 102 94 11,9% -7,8%
Palafolls 1.585 1.608 1.532 1.440 1.409 1.346 1.326 -16,3% -1,5%
Pineda de Mar 5.121 5.011 4.913 4.592 4.364 4.173 4.017 -21,6% -3,7%
Premià de Dalt 1.745 1.758 1.718 1.709 1.676 1.659 1.644 -5,8% -0,9%
Premià de Mar 5.170 4.962 4.817 4.756 4.647 4.387 4.257 -17,7% -3,0%
St Andreu de 
Llavaneres 1.549 1.590 1.628 1.616 1.596 1.639 1.637 5,7% -0,1%

Sant Cebrià de 
Vallalta 535 503 494 459 435 400 398 -25,6% -0,5%

Sant Iscle de 
Vallalta 146 163 167 158 160 173 172 17,8% -0,6%

Sant Pol de Mar 778 769 759 715 684 682 668 -14,1% -2,1%
Sant Vicenç de 
Montalt 689 700 691 692 699 719 738 7,1% 2,6%

Santa Susanna 495 515 525 521 504 481 480 -3,0% -0,2%
Teià 1.103 1.079 1.087 1.043 1.041 1.001 989 -10,3% -1,2%
Tiana 1.285 1.250 1.233 1.244 1.253 1.267 1.254 -2,4% -1,0%
Tordera 2.792 2.885 2.859 2.811 2.677 2.686 2.598 -6,9% -3,3%
Vilassar de Dalt 1.434 1.380 1.339 1.333 1.277 1.262 1.254 -12,6% -0,6%
Vilassar de Mar 3.265 3.145 3.172 3.122 3.078 3.015 2.986 -8,5% -1,0%
MARESME 78.330 76.612 74.947 72.852 70.549 68.397 66.640 -14,9% -2,6%
Àmbit Metropolità 903.239 890.841 874.426 843.879 791.934 771.840 747.478 -17,2% -3,2%
Catalunya 1.378.831 1.373.899 1.350.499 1.253.963 1.254.864 1.220.319 1.181.391 -14,3% -3,2%
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Font: Padró contínu-IDESCAT i Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

En relació a l’any anterior, el volum de la població jove 15-29 anys ha disminuït en la pràctica totalitat de 
municipis de la comarca i només ha augmentat en quatre casos; Argentona (2,9%), Sant Vicenç de Montalt 
(2,6%), Cabrera de Mar (2,4%) i Cabrils (1,2%).

Si fem referència a les variacions 2007-2013 veiem que el volum d’aquest col·lectiu ha baixat en la majoria 
de municipis de la comarca. Allà on aquest col·lectiu ha crescut ha estat a Sant Iscle de Vallalta (17,8%), Sant 
Vicenç de Montalt (7,1%), Cabrils (6,3%), Cabrera de Mar (5,7%) i Sant Andreu de Llavaneres (5,7%). 

Tot plegat sembla indicar doncs, que el creixement general de la població segueix sense tenir gaire 
incidència en aquest col·lectiu. De fet, com il·lustra el gràfi c 4, el pes de la població juvenil no ha deixat de 
caure des de l’any 2007 de manera que l’any 2013 els pes és menor a aquell que vam veure en la radiografi a 
que vam fer per l’any 2010. Fet que succeeix tant al Maresme, com en el conjunt de l’Àmbit Metropolità i el 
conjunt de Catalunya.

G.4 Evolució del nombre relatiu de joves 15-29 anys, 2007-2013. 
Comparativa Maresme-Àmbit Metropolità-Catalunya

MaresmeMaresme Àmbilt Metropolità CatalunyaCatalunya
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

L’explicació a aquest descens la trobem en dos factors demogràfi cs, tal i com ja vam apuntar l’any 2010. 
Per una banda, les generacions compreses en aquestes edats –nascudes entre el 1984 i el 1998- són més 
buides que les que les precedeixen i, per una altra, el seu pes dins el còmput total de població s’ha vist encara 
més minimitzat pels inputs de població que hi va haver en altres grups d’edat, especialment en edat activa, en 
la primera dècada dels 2000. 

G.5 Evolució de les variacions de la població jove 15-29. El Maresme, 2001-2013

Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme



13

Les realitats juvenils del Maresme 2014

Al Maresme la població juvenil representa el 15,23% de la població total de la comarca quan en el darrer 
informe -amb dades del 2010 - el seu pes era del 16,90%. En comparació amb l’Àmbit Metropolità i el conjunt 
de Catalunya, la població juvenil al Maresme té un pes inferior que en la resta d’àmbits considerats. En l’Àmbit 
Metropolità el pes de la població juvenil 15-29 anys és del 15,61% i del 15,64% en el conjunt de Catalunya. En 
aquests dos casos, i com il·lustra també el gràfi c 4, el pes de la població juvenil també ha disminuït en aquest 
darrers dos anys. En pocs anys però, aquesta tendència es capgirarà tenint en compte que les generacions que 
segueixen són més plenes que les que actualment confi guren aquest col·lectiu.

El gràfi c 5 mostra quina ha estat l’evolució de la població juvenil a la comarca en el seu conjunt. Veiem 
clarament com aquest col·lectiu ha anat perdent pes des de l’any 2006. L’any 2012 la població jove va disminuir 
un 3,05% i l’any 2013 ho ha fet en un 2,57%. En el cas de l’Àmbit Metropolità, l’any 2012 la població jove va 
disminuir un 2,54% i un 3,16% l’any 2013. Pel conjunt de Catalunya aquests descensos han estat del 2,75% 
l’any 2012 i del 3,19% en el 2013. Així, l’any 2012 la població jove va disminuir amb més intensitat en el 
Maresme que en els altres dos territoris mentre que l’any 2013 el descens ha estat menor a la comarca que en 
els altres dos àmbits de referència.

Quant a l’evolució de la població jove per municipis, que palesem en el gràfi c 6, copsem que ha davallat en 
la majoria de municipis de la comarca i que, en quatre casos, aquest ha augmentat.

G.6 Taxa anual de creixement de la població jove per municipis. El Maresme, 2012-2013

Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

La població juvenil ha augmentat l’any 2013 a Argentona (2,9%), Sant Vicenç de Montalt (2,6%), Cabrera de 
Mar (2,4%) i Cabrils (1,2%). I el descens més intens s’ha produït a Òrrius amb una reducció del 7,89%. 

En aquest punt caldria una anàlisi més acurada de cada municipi per comprendre els creixements i/o 
decreixements d’aquest col·lectiu. Possiblement la raó principal és l’estructura de la població, si bé no podem 
descartar altres factors demogràfi cs lligats amb l’habitatge, per exemple.

2.4 ESTRUCTURA DEL COL·LECTIU JOVE 15-29 ANYS
La distribució del col·lectiu jove no és homogènia tal i com mostra la seva estructura per grups quinquennals. 

Així, tal i com recollim en la taula 3, el pes de cada tram d’edat és diferent, si bé les diferències s’han atenuat 
–almenys en el cas del conjunt del Maresme- en relació a les dades que havíem vist pel 2010. Els joves d’entre 
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15 i 19 anys són els que segueixen tenint un menor pes dins el col·lectiu jove amb un 30,85% bo i que ha 
augmentat en relació al 2010 - 27,9%-. El tram 20-24 anys també manté el segon lloc quant a representativitat 
dins la població jove amb un 31,65% -el 31,4% el 2010- i els joves d’entre 25 i 29 anys són els que tenen un 
major pes, del 37,50%, si bé menor al que tenien el 2010 - 40,7%-. 

Aquesta distribució es compleix també en l’Àmbit Metropolità així com en el conjunt de Catalunya mentre 
que pel que fa els municipis de la comarca només es dóna en 10 casos; Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Dosrius, 
Malgrat de Mar, el Masnou, Mataró, Montgat, Òrrius, Pineda de Mar i Tordera. Això suposa una diferència 
important amb el que vam veure l’any 2010 en què en 20 municipis aquest fet es donava. Entre els municipis 
en què la distribució de pesos no és aquesta trobem combinacions diverses; des d’aquella en què el tram 25-29 
anys és la més voluminosa i la segueix el tram 15-19 anys fi ns a aquella en què el tram 15-19 anys és el que té 
major pes i el menor el té el tram 25-29 anys. 

T.3 Estructura de la població jove (15-29 anys) per grups quinquennals i municipis. El Maresme, 2013

Municipi 15-19 anys 20-24 anys 25-29 anys Total joves 
15-29 anys

% sobre el total 
de població

Alella 34,54% 31,76% 33,70% 1.442 14,88%
Arenys de Mar 31,86% 30,90% 37,23% 2.291 15,05%
Arenys de Munt 33,52% 31,83% 34,65% 1.238 14,42%
Argentona 33,28% 31,07% 35,65% 1.812 15,20%
Cabrera de Mar 35,57% 30,03% 34,41% 776 17,13%
Cabrils 38,97% 32,59% 28,45% 1.160 16,15%
Caldes d'Estrac 30,73% 32,12% 37,15% 358 12,97%
Calella 30,74% 29,61% 39,65% 2.759 14,94%
Canet de Mar 29,63% 32,90% 37,47% 1.863 13,19%
Dosrius 30,06% 30,49% 39,45% 692 13,35%
Malgrat de Mar 29,15% 33,07% 37,78% 2.700 14,65%
Masnou, El 31,55% 31,92% 36,53% 3.449 15,26%
Mataró 27,56% 31,98% 40,46% 20.052 16,16%
Montgat 26,17% 28,45% 45,38% 1.536 13,89%
Òrrius 29,79% 34,04% 36,17% 94 14,20%
Palafolls 31,90% 30,84% 37,25% 1.326 14,60%
Pineda de Mar 30,25% 32,24% 37,52% 4.017 15,36%
Premià de Dalt 32,91% 31,81% 35,28% 1.644 15,93%
Premià de Mar 32,30% 32,06% 35,64% 4.257 15,13%
Sant Andreu de Llavaneres 37,57% 30,48% 31,95% 1.637 15,50%
Sant Cebrià de Vallalta 35,18% 29,40% 35,43% 398 11,82%
Sant Iscle de Vallalta 41,28% 31,40% 27,33% 172 13,00%
Sant Pol de Mar 32,49% 32,49% 35,03% 668 13,19%
Sant Vicenç de Montalt 40,24% 32,38% 27,37% 738 12,40%
Santa Susanna 37,92% 32,50% 29,58% 480 14,44%
Teià 33,47% 34,38% 32,15% 989 16,10%
Tiana 38,04% 31,34% 30,62% 1.254 15,25%
Tordera 27,60% 30,18% 42,22% 2.598 15,88%
Vilassar de Dalt 34,13% 30,86% 35,01% 1.254 14,12%
Vilassar de Mar 33,72% 31,71% 34,56% 2.986 14,91%
MARESME 30,85% 31,65% 37,50% 66.640 15,23%
Àmbit Metropolità 28,35% 31,57% 40,08% 747.478 15,61%
Catalunya 28,82% 31,77% 39,42% 1.181.391 15,64%
Font: Padró contínu-Hermes-Diputació de Barcelona i IDESCAT i Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

El municipi en què el tram 25-29 anys té més pes dins la població jove és a Montgat on aquest representa 
el 45,38% de la població juvenil del municipi. Aquest tram té el menor pes a Sant Iscle de Vallalta (27,33%) on 
aquest tram d’edat és el menys voluminós del col·lectiu jove. En relació al tram 20-24 anys, el municipi en què 
el seu pes és major dins el col·lectiu jove és a Tiana on, de fet, és el grup jove amb més pes (34.38%). Allà 
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on té el menor pes és a Montgat (28.45%). I per últim, el municipi on la presència de població jove de 15-19 
anys té major pes entre el col·lectiu jove és Sant Iscle de Vallalta en què aquest grup representa el 41,28% 
de la població jove 15-29 anys del municipi. Allà on la seva representació és menor és a Montgat en què el 
seu pes sobre la població jove és del 26,17%. L’estructura demogràfi ca de cada municipi amb els factors 
que hi infl ueixen (moviment natural, moviments migratoris, disponibilitat i preu de l’habitatge, etc...) expliquen 
aquestes diferències entre municipis.

En el gràfi c 7 hem dibuixat l’evolució del pes de cada tram quinquennal sobre el conjunt de la població on 
es pot veure clarament com, per una banda, el pes del col·lectiu jove 15-29 anys ha anat davallant des de l’any 
2007 i, per l’altra, com el pes del tram 25-29 i del 20-24 anys ha anat disminuït i, també, com la representativitat 
del tram 15-19 anys ha anat augmentant fi ns a convergir, pràcticament, amb el tram d’edat 20-24 anys. 

G.7 Evolució del pes relatiu de joves per trams d’edat. El Maresme 2000-2014

15-19 20-24 25-29 Joves 15-29

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Les dades municipals indiquen que el pes de la població jove 15-29 anys als municipis oscil·la entre el 
17,3% que representa a Cabrera de Mar i l’11,82% que suposa en el conjunt de la població de Sant Cebrià de 
Vallalta. L’any 2010 els valors mínims i màxims oscil·laven entre el 12% de Sant Vicenç de Montalt i el 18,5% 

de Mataró.

2.5 MOVIMENTS MIGRATORIS I DIVERSITAT JUVENIL
A partir de l’any 2000 els moviments migratoris van dur força població a la comarca i, amb ella, com és lògic, 

canvis en l’estructura i distribució de la població així com noves cultures, tradicions i maneres de fer, que d’una 
manera o altra van impactar/modifi car la societat existent. Per tant, és obligat analitzar la població estrangera3.

Població estrangera
De fet, el més evident és que el pes de la població nouvinguda va anar augmentant ràpidament, tal i com 

il·lustrem en el gràfi c 8. L’any 2010 va arribar al seu màxim de representativitat dins el total de població amb 
el 12,51%. L’any 2011 però, el seu pes va començar a caure i se situava en el 12,47%, el 2012 en el 12,17% 
i el 2013 el seu pes és ja inferior al 12%, de l’11,87% concretament. Determinar quin o quins factors han estat 

3 Recordem que no és el mateix parlar de població estrangera que fer-ho de la població nascuda a l’estranger. En el primer cas ens referim a 
aquelles persones que tenen una nacionalitat diferent de l’espanyola. En el segon cas, en canvi, l’anàlisi és més complexa; parlem de persones 
que han nascut a l’estranger amb independència de la seva nacionalitat. D’aquesta manera doncs, podem trobar persones que hagin nascut 
a l’estranger i que mantinguin la seva nacionalitat (espanyola o no)i d’altres que també hagin nascut fora de l’Estat Espanyol però que, en 
canvi, hagin obtingut la nacionalitat espanyola. Aquest és un aspecte a tenir present en tant que s’haurà de treballar, en aquest cas, amb joves 
espanyols ( o no) de famílies d’origen estranger, els quals duen un bagatge cultural diferent que caldrà manejar amb cura.
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determinants en aquesta reducció de la població no és possible amb les dades de què disposem. De tota 
manera, per una banda, el context econòmic dels darrers anys ha generat moviments migratoris cap a l’exterior 
(emigració exterior) i, per una altra, els processos d’obtenció de la nacionalitat espanyola també farien caure el 
volum de població estrangera.

De fet, la tendència a la baixa del pes de la població estrangera es dóna també per l’Àmbit Metropolità així 
com també pel conjunt de Catalunya. En el primer cas, el major pes va aconseguir-se l’any 2009 en què va ser 
del 14,85% i l’any 2013 se situa en el 14,19%. En el cas de Catalunya, el major pes el va assolir l’any 2010 

(15,95%) i el 2013 els seu pes també és menor, del 15,34% (vegeu annex).

G.8 Evolució del pes relatiu de la població estrangera. El Maresme, 2000-2013
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Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

L’estructura de la població estrangera és, com es veu a primer cop d’ull, diferent de l’estructura que hem 
vist pel conjunt de la població maresmenca. El gran gruix d’aquest col·lectiu el trobem en les edats plenament 
actives, especialment entre els 25 i els 44 anys. Aquest fet demostra que la població nouvinguda arriba per 
treballar. L’equilibri entre sexes és menys igualitari que entre la població de nacionalitat espanyola. L’any 2013, 
en aquest col·lectiu els homes segueixen mantenint un major pes que les dones; els primers representen el 
52,75% i les segones el 47,25% mentre que per la població de nacionalitat espanyola els homes suposen el 
49,15% i les dones el 50,85%.

G.9A Estructura per edats població estrangera. 
El Maresme, 2013

G.9B Comparativa estructura de la població es-
trangera i espanyola. El Maresme, 2013

 Homes Dones Homes Homes Espanyols Dones Dones Espanyoles
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

La població estrangera és més jove que la població nacional. Per una banda, com hem vist, el gran gruix de 
població se situa entre els 25 i els 44 anys mentre que per la població de nacionalitat espanyola el gran gruix el 
trobem entre els 35 i els 54 anys. Per altra banda, les cohorts d’edats més avançades tenen un pes inferior que 
les cohorts joves dins del col·lectiu. A banda, el pes de les cohorts de persones grans tenen un pes força inferior 
al que tenen en la població espanyola mentre que les cohorts més joves presenten pesos relatius superiors als 
mateixos grups d’edat de persones espanyoles. La població estrangera presentaria doncs un model de natalitat 
diferent de la població espanyola de la mateixa manera que els moviments migratoris de retorn explicarien, en 
part, el menor pes de les cohorts grans.
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Com ja vam comentar en els dos informes anteriors, els moviments migratoris no han estat homogenis 
ja que si bé la majoria de les persones migrades van arribar en edat de treballar, la seva zona d’origen 
“condicionava” uns moviments migratoris més o menys masculinitzats i/o feminitzats, concentracions en unes 
ciutats o unes altres, etc...Aquesta heterogeneïtat ha quedat refl ectida en l’estructura de la població estrangera 
de cada municipi del Maresme. D’aquesta manera doncs, trobem municipis on la migració ha estat clarament 
femenina –Montgat, Caldes d’Estrac, Cabrera de Mar i el Masnou- i d’altres en què ha estat més nombrosa la 
masculina –Òrrius, Sant Iscle de Vallalta, Mataró i Pineda de Mar (vegeu annex). 

Com ja hem comentat per les dades agregades de la comarca, també en el cas dels municipis la màxima 
concentració de població la trobem en les edats plenament actives, especialment entre els 25 i els 44 anys, 
tram que oscil·la grup quinquennal amunt o avall en alguns municipis.

Població estrangera jove
Si considerem específi cament la població jove estrangera, i com ja hem vist pel conjunt d’aquesta població, 

el seu pes ha anat creixent, almenys des de l’any 2000, de forma intensa fi ns arribar al màxim de representativitat 
l’any 2009 amb el 19,97% sobre la població jove de la comarca. A partir d’aquell any el pes de la població 
estrangera jove en relació a la població jove total tendeix a la baixa, tal i com il·lustra el gràfi c 10. D’aquesta 
manera, l’any 2013 el seu pes se situa en el 17,39% de la població jove de la comarca, un pes inferior al que 
tenien els anys 2010 (19,84%), 2011 (19,31%) i 2012 (18,46%).

G.10 Evolució del pes relatiu de la població jove de nacionalitat estrangera. El Maresme, 2000-13

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

G.11 Evolució de la composició del col·lectiu estranger. El Maresme, 2000-2013

15-19 20-24 25-29

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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Si considerem la composició per edats del col•lectiu jove estranger veiem que, per l’any 2013, el paper més 
rellevant l’ocupa, encara, el grup quinquennal 25-29 anys que suposa el 46,20% del col•lectiu. Bo i això, el més 
destacable envers els anys immediatament anteriors és que el seu pes ha minvat. També ha minvat el grup 
dels 20-24 anys, que representa l’any 2013 el 29,33% del col•lectiu jove estranger. Una altra dada rellevant és 
el fet que el grup més jove, el de 15-19 anys, ha tendit a l’alça de manera que el seu pes dins el col•lectiu jove 
estranger és del 24,47% l’any 2013, 4,1 punts percentuals superior al que havíem vist l’any 2010 i 3,21 punts 
percentuals superior al pes de l’any 2011. 

La composició del col·lectiu jove estranger és heterogènia, també, per la diversitat de procedències i/o 
nacionalitats. En aquest sentit, la taula 4 permet veure la diversitat pel conjunt del Maresme i els seus municipis 
així com per l’Àmbit Metropolità i el conjunt de Catalunya.

Pel conjunt del Maresme, i sense considerar l’espanyola, les nacionalitats per continents amb un major pes 
són les africanes, com ja vam veure també els anys 2010 i 2011, les quals suposen el 8,24% de la població 
juvenil estrangera, seguides per les d’Amèrica del Sud (3,62%), la Resta de la UE (2,56%), Àsia i Oceania 
(1,17%), Amèrica Central i del Nord (1,11%) i la Resta d’Europa (0,70%). 

T4. Distribució de la població juvenil 15-29 anys per nacionalitat-continents. El Maresme, 2013

Municipi Espanyola Resta UE Resta 
Europa Àfrica Amèrica 

Nord i Central
Amèrica 
del Sud

Àsia i 
Oceania TOTAL

Alella 90,08% 2,50% 0,69% 1,66% 0,97% 3,95% 0,14% 100,00%
Arenys de Mar 81,75% 3,58% 1,18% 6,33% 1,83% 4,45% 0,87% 100,00%
Arenys de Munt 91,20% 0,73% 0,24% 5,25% 0,24% 2,10% 0,24% 100,00%
Argentona 93,10% 2,15% 0,39% 2,21% 0,44% 1,32% 0,39% 100,00%
Cabrera de Mar 93,43% 2,06% 0,26% 1,55% 0,52% 1,80% 0,39% 100,00%
Cabrils 89,05% 2,16% 1,03% 4,57% 1,81% 1,21% 0,17% 100,00%
Caldes d'Estrac 74,30% 4,47% 0,56% 6,70% 4,19% 9,50% 0,28% 100,00%
Calella 70,64% 4,17% 2,10% 12,61% 1,23% 6,09% 3,15% 100,00%
Canet de Mar 85,61% 2,09% 0,21% 6,12% 1,13% 4,40% 0,43% 100,00%
Dosrius 94,36% 1,59% 0,14% 0,72% 0,43% 2,46% 0,29% 100,00%
Malgrat de Mar 81,30% 4,41% 1,37% 6,52% 0,85% 3,89% 1,67% 100,00%
Masnou, El 89,10% 2,46% 0,46% 2,38% 0,96% 3,97% 0,67% 100,00%
Mataró 76,08% 1,90% 0,36% 14,74% 1,16% 3,71% 2,06% 100,00%
Montgat 91,41% 2,21% 0,72% 0,65% 0,85% 3,06% 1,11% 100,00%
Òrrius 97,87% 0,00% 0,00% 0,00% 1,06% 1,06% 0,00% 100,00%
Palafolls 91,33% 2,71% 1,13% 2,56% 0,45% 1,43% 0,38% 100,00%
Pineda de Mar 75,35% 3,09% 1,07% 13,22% 0,90% 4,85% 1,52% 100,00%
Premià de Dalt 87,90% 2,13% 0,43% 5,41% 1,03% 2,37% 0,73% 100,00%
Premià de Mar 80,36% 2,11% 0,40% 9,80% 1,76% 5,00% 0,56% 100,00%
St Andreu de Llavaneres 86,26% 5,50% 0,67% 1,71% 0,73% 4,89% 0,24% 100,00%
Sant Cebrià de Vallalta 91,21% 3,02% 0,50% 3,52% 0,25% 1,51% 0,00% 100,00%
Sant Iscle de Vallalta 88,95% 1,16% 0,00% 8,14% 0,00% 1,74% 0,00% 100,00%
Sant Pol de Mar 78,59% 5,09% 2,40% 3,74% 4,04% 5,99% 0,15% 100,00%
Sant Vicenç de Montalt 89,43% 2,30% 2,30% 2,44% 0,68% 2,57% 0,27% 100,00%
Santa Susanna 84,17% 6,04% 3,13% 2,08% 0,63% 2,29% 1,67% 100,00%
Teià 93,73% 2,33% 0,20% 1,82% 0,40% 1,31% 0,20% 100,00%
Tiana 96,17% 0,88% 0,72% 0,56% 0,72% 0,96% 0,00% 100,00%
Tordera 86,64% 3,89% 0,81% 4,16% 1,42% 2,81% 0,27% 100,00%
Vilassar de Dalt 92,90% 2,15% 0,32% 1,36% 0,88% 2,15% 0,24% 100,00%
Vilassar de Mar 88,71% 2,31% 0,84% 3,62% 1,00% 3,01% 0,50% 100,00%
MARESME 82,61% 2,56% 0,70% 8,24% 1,11% 3,62% 1,17% 100,00%
Àmbit Metropolità 76,63% 4,58% 1,11% 4,43% 2,20% 6,89% 4,15% 100,00%
Catalunya 75,81% 5,85% 1,19% 6,22% 1,93% 5,78% 3,23% 100,00%
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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En comparació amb l’any 2010 –l’informe anterior- s’han produït alguns canvis. Ha baixat el pes de les 
nacionalitat africanes, sud-americanes i de la resta de la UE mentre que ha augmentat el pes de les d’Àsia i 
Oceania, Amèrica Central i del Nord i de la resta d’Europa.

Per l’Àmbit Metropolità així com pel conjunt de Catalunya el pes de la nacionalitat espanyola és menor al 
del conjunt del Maresme. Pel que fa a la resta de nacionalitats, a l’Àmbit Metropolità el major pes la tenen, a 
diferència del Maresme, les nacionalitat sud-americanes (6,89%) seguides per les de la resta de la UE (4,58%), 
les africanes (4,43%), les asiàtiques i oceàniques (4,15%), les centreamericanes i nord-americanes (2,20%) i 
en darrer lloc les de la resta d’Europa (1,11%).

Pel conjunt de Catalunya, les nacionalitats amb major pes són les africanes (6,22%), igual com hem vist pel 
Maresme. Tot seguit trobem les de la resta de la UE (5,85%), les sud-americanes (5,78%), les d’Àsia i Oceania 
(3,23%), les centreamericanes i nord-americanes (1,93%) i les de la resta d’Europa (1,19%).

Així doncs, la diversitat de cada territori s’esdevé d’uns moviments migratoris i xarxes migratòries teixides, 
moltes vegades, sobre l’entramat familiar, que especialitzen les localitats on arriben. És a dir, es produeixen 
concentracions en les mateixes poblacions de persones d’una mateixa nacionalitat i de vegades, fi ns i tot, de 
la mateixa zona i/o municipi de procedència, tal i com va succeir també en les immigracions internes de l’Estat 
Espanyol.

En quinze municipis de la comarca el col·lectiu juvenil estranger està conformat, de forma majoritària, per 
les nacionalitats africanes. En nou altres casos les nacionalitat que tenen un major pes en el col·lectiu són les 
sud-americanes i en cinc casos més la composició majoritària és de nacionalitats de la resta de la UE. A Vilassar 
de Dalt ocupen el primer lloc, amb el mateix pes, les nacionalitats sud-americanes i les de la resta de la UE.

Per països, les cinc nacionalitats més presents a la comarca, sense considerar l’espanyola, són les següents: 

marroquina (5,40%), gambiana (1,32%), senegalesa (0,84%), xinesa (0,78%) i italiana (0,65%)4

Població nascuda a l’estranger
El lloc de naixement de la població és una variable a tenir present a l’hora d’analitzar i treballar la diversitat 

actual de la nostra societat i que complementa l’anterior. 

L’any 2013 el nombre de persones nascudes a l’estranger i empadronades al Maresme és de 59.194, de les 
quals el 22,58% correspon a persones joves entre els 15 i els 29 anys, un total de 13.366 en valors absoluts. 
Aquests representen sobre el total de la població juvenil de la comarca el 20,06%. En relació amb el darrer 
informe publicat -2010- el volum de persones joves de la comarca nascudes a l’estranger ha disminuït un 
14,65% mentre que el seu pes dins els col·lectiu jove ha caigut d’1,44 punts percentuals. El pes de la població 
jove nascuda a l’estranger és del 28,07% a l’Àmbit Metropolità i del 28,27% en el conjunt de Catalunya, uns 
percentatges força superiors als registrats a la comarca.

Les dades per municipis mostren variacions quant al pes de la població juvenil nascuda a l’estranger, dades 
que oscil·len entre el 2,13% d’Òrrius com a valor mínim i el 34,22% de Calella com a valor màxim. Respecte 
de l’any 2011, l’any 2013 els municipis amb major percentatge de persones joves nascudes a l’estranger són 
els mateixos; Calella (34,22%), Caldes d’Estrac (30,73%), Pineda de Mar (27,38%), Mataró (25,91%) i Sant Pol 
de Mar (25,60%).

4 A l’annex del document trobareu la taula amb tots les nacionalitat de la població juvenil del Maresme.
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T5.Diversitat juvenil (15-29 anys) per lloc de naixement per municipis. El Maresme, 2013

Municipi
Nombres absoluts Nombres relatius

Nascuts a 
Catalunya

Nascuts resta 
Estat Espanyol

Nascuts a 
l'estranger

Nascuts a 
Catalunya

Nascuts resta 
Estat Espanyol

Nascuts a 
l'estranger

Alella 1.230 26 186 85,30% 1,80% 12,90%
Arenys de Mar 1.699 77 515 74,16% 3,36% 22,48%
Arenys de Munt 1.081 15 142 87,32% 1,21% 11,47%
Argentona 1.621 29 162 89,46% 1,60% 8,94%
Cabrera de Mar 690 17 69 88,92% 2,19% 8,89%
Cabrils 989 21 150 85,26% 1,81% 12,93%
Caldes d'Estrac 228 20 110 63,69% 5,59% 30,73%
Calella 1.728 87 944 62,63% 3,15% 34,22%
Canet de Mar 1.462 52 349 78,48% 2,79% 18,73%
Dosrius 623 16 53 90,03% 2,31% 7,66%
Malgrat de Mar 2.008 87 605 74,37% 3,22% 22,41%
Masnou, El 2.844 107 498 82,46% 3,10% 14,44%
Mataró 14.366 491 5.195 71,64% 2,45% 25,91%
Montgat 1.319 44 173 85,87% 2,86% 11,26%
Òrrius 92 0 2 97,87% 0,00% 2,13%
Palafolls 1.143 37 146 86,20% 2,79% 11,01%
Pineda de Mar 2.789 128 1.100 69,43% 3,19% 27,38%
Premià de Dalt 1.376 38 230 83,70% 2,31% 13,99%
Premià de Mar 3.188 109 960 74,89% 2,56% 22,55%
St. Andreu de Llavaneres 1.309 55 273 79,96% 3,36% 16,68%
Sant Cebrià de Vallalta 349 9 40 87,69% 2,26% 10,05%
Sant Iscle de Vallalta 144 1 27 83,72% 0,58% 15,70%
Sant Pol de Mar 476 21 171 71,26% 3,14% 25,60%
Sant Vicenç de Montalt 623 20 95 84,42% 2,71% 12,87%
Santa Susanna 386 11 83 80,42% 2,29% 17,29%
Teià 888 26 75 89,79% 2,63% 7,58%
Tiana 1.165 15 74 92,90% 1,20% 5,90%
Tordera 2.090 93 415 80,45% 3,58% 15,97%
Vilassar de Dalt 1.097 32 125 87,48% 2,55% 9,97%
Vilassar de Mar 2.484 103 399 83,19% 3,45% 13,36%
MARESME 51.487 1.787 13.366 77,26% 2,68% 20,06%
Àmbit Metropolità 513.502 24.178 209.798 68,70% 3,23% 28,07%
Catalunya 808.406 39.063 333.922 68,43% 3,31% 28,27%
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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3. FORMACIÓ
És ben sabut que la formació de les persones, en concret el grau de formació, és un factor clau en el 

mercat de treball. La capacitat d’incorporació al món laboral ve condicionada i es troba vinculada als itineraris 
de formació, per tant, és un element que infl ueix clarament en la trajectòria vital del individus i en el seu 
procés d’emancipació. Fins fa pocs anys, el nivell de formació assolit per un individu apuntava de forma clara 
les probabilitats de desenvolupar itineraris de permanència i estabilitat en el mercat de treball i, per tant, el 
grau d’ocupabilitat de les persones i les possibilitats de desenvolupar un procés de professionalització. És per 
aquesta infl uència en la confi guració de les trajectòries vitals dels individus, especialment dels joves –és en 
ells on recau en major grau la formació reglada- que cal tenir en compte la dimensió de la formació en aquest 
document d’anàlisi estadística del col·lectiu juvenil del Maresme. De fet, part del grup objecte de l’anàlisi es 
correspon amb les edats en què els estudis que es cursen, majoritàriament, són l’ESO, el Batxillerat, els Cicles 
Formatius de grau mitjà i superior i estudis universitaris. Així que passem a analitzar-ho.

3.1 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - ESO

Evolució de l’alumnat a l’ESO
L’àmbit educatiu no deixa de ser un refl ex, com és lògic, de la societat que el crea. Així, és evident que els 

canvis demogràfi cs que van esdevenir-se a partir de principis de segle es van fer notar, també, a les aules. 
De fet, el gràfi c 12 dibuixa l’evolució de l’alumnat matriculat a l’Educació Secundària Obligatòria en el conjunt 
del Maresme. L’increment de les matriculacions es fa ben palesa si bé, el seu impacte no és el mateix segons 
considerem el sector públic i/o el privat. La tendència que ja vam veure en els informes anteriors segueix dibuixant-
se i, fi ns i tot, s’aguditza. Així, mentre que les matriculacions en el sector públic no han deixat d’augmentar en el 

sector privat han encadenat descensos en els darrers cinc cursos acadèmics (2008-09/2012-13).

G.12 Evolució de l’alumnat d’ESO al Maresme per sectors. Curs 2000-2001 / 2012-2013

Sector públic Sector Privat Total

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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Composició de l’alumnat a l’ESO

La seva composició és heterogènia com ho és també la població del Maresme i dels seus municipis. Així 
doncs, el curs 2012-2013 el 12,54% dels alumnes de l’ESO a la comarca eren de nacionalitat estrangera, un 
percentatge inferior al que suposaven per l’Àmbit Metropolità (14,65%) i el conjunt de Catalunya (16,25%), 
com ja vam veure també en els informes precedents. En tots tres àmbits el pes de matriculacions de joves 
estrangers ha disminuït.

T6. Alumnat a l'ESO per municipis. Total i estrangers. El Maresme, curs 2012-2013 

Municipi Total Estrangers % 
estrangers Magreb % Magreb/

estrangers
Amèrica 
del Sud i 
Central

% A.Sud 
Central/

estrangers
Alella 555 35 6,31% 7 20,00% 22 62,86%
Arenys de Mar 662 72 10,88% 13 18,06% 41 56,94%
Arenys de Munt 308 11 3,57% 3 27,27% 4 36,36%
Argentona 519 14 2,70% - - 7 50,00%
Cabrera de Mar 220 1 0,45% - - 1 100,00%
Cabrils 244 23 9,43% 12 52,17% 5 21,74%
Caldes d'Estrac - - - - - - -
Calella 964 201 20,85% 67 33,33% 58 28,86%
Canet de Mar 607 51 8,40% 21 41,18% 22 43,14%
Dosrius 157 3 1,91% - - - -
Malgrat de Mar 900 82 9,11% 15 18,29% 25 30,49%
Masnou, El 886 79 8,92% 21 26,58% 43 54,43%
Mataró 5.180 912 17,61% 400 43,86% 228 25,00%
Montgat 491 20 4,07% 2 10,00% 12 60,00%
Òrrius - - - - - - -
Palafolls 364 15 4,12% 2 13,33% 4 26,67%
Pineda de Mar 882 199 22,56% 55 27,64% 59 29,65%
Premià de Dalt 433 27 6,24% 9 33,33% 11 40,74%
Premià de Mar 1.016 169 16,63% 59 34,91% 67 39,64%
Sant Andreu de Llavaneres 375 38 10,13% 2 5,26% 12 31,58%
Sant Cebrià de Vallalta - - - - - - -
Sant Iscle de Vallalta - - - - - - -
Sant Pol de Mar - - - - - - -
Sant Vicenç de Montalt 298 23 7,72% 1 4,35% 15 65,22%
Santa Susanna - - - - - - -
Teià 198 8 4,04% - - 5 62,50%
Tiana 110 3 2,73% - - 1 33,33%
Tordera 546 65 11,90% 14 21,54% 31 47,69%
Vilassar de Dalt 392 16 4,08% 2 12,50% 9 56,25%
Vilassar de Mar 793 77 9,71% 21 27,27% 35 45,45%
MARESME 17.100 2.144 12,54% 726 33,86% 717 33,44%
Àmbit Metropolità 174.834 25.620 14,65% 4.421 17,26% 12.879 50,27%
Catalunya 281.272 45.713 16,25% 11.130 24,35% 18.737 40,99%
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament
(-) aquests municipis no tenen institut 

Pel mateix curs escolar el 72,71% dels alumnes estrangers cursaven estudis en instituts públics mentre que 
un 27,29% ho feien en privats, unes xifres molts semblants a les del curs 2010-2011.

Com a refl ex d’allò que hem vist en el capítol de població, bona part dels estudiants estrangers provenen 
del Magrib5 i de l’Àmèrica del Sud i Central

5 Magrib: el composen Mauritània, Sàhara Occidental, Marroc, Algèria, Líbia i Tunísia. De tota manera, cal fer notar que estem parlant de mar-
roquins, en un alt percentatge.
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Taxa de graduació a l’ESO6

Pel curs 2012-2013 la taxa de graduació al Maresme s’ha situat en el 87,60%, cosa que suposa una 
millora vers el curs anterior com, de fet, de tots els anys precedents. Un cop més doncs, veiem com la taxa de 
graduació ha mantingut una millora contínua, almenys, des del curs 2000-2001.

La taxa de graduació al quart d’ESO al Maresme segueix per sobre de la mitjana catalana, la qual pel curs 
2012-2013 és del 86,55%, un 1,05 punts percentuals per sota de la comarcal (87,60%). Malgrat això, aquesta 
taxa també ha anat millorant any rere any pel conjunt de Catalunya.

Si bé aquest indicador ens permet seguir l’evolució del grau de graduacions, el cert és que seguim amb una 
informació esbiaixada; sabem l’alumnat que es gradua o no en relació als avaluats, de manera que hem perdut 
pel camí tots aquells que no arriben a l’avaluació.

G.13 Evolució de la taxa de graduació al Maresme i Catalunya curs 2000-01/ curs 2012-13

Maresme  Catalunya
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

La taxa de graduació segons el sexe de l’alumnat segueix presentant diferències signifi catives, tant a escala 
comarcal com catalana, com il·lustrem en els gràfi cs d’evolució 14 i 15. Les noies segueixen obtenint taxes de 
graduació superiors a les dels nois tant al Maresme com en el conjunt de Catalunya, si bé la millora contínua 
de les taxes s’ha produït en ambdós sexes.

En el cas del Maresme, la taxa de graduació de les noies és del 89,52% pel curs 2011-2012 mentre que 
la dels nois se situa en el 82,92%, 6,6 punts percentuals per sota de la de les noies, una diferència certament 
àmplia. De fet, bo i que el curs 2009-2010 la diferència entre tots dos sexes havia disminuït, en els dos cursos 
següents la diferència s’ha eixamplat de manera que pels curs 2010-2011 la diferència era de 5,66 punts 
percentuals i el 2011-2012, com hem dit, de 6,6 punts percentuals.

G.14 Evolució de la taxa de graduació a l’ESO per sexe. El Maresme, curs 00-01/ curs 11-12

 Nois Noies
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

6Taxa de graduació a l’ESO: és el resultat de posar en relació el total d’alumnes graduats amb el total d’alumnes avaluats
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En el cas de Catalunya, la taxa femenina se situa en el 87,99% en el curs 2011-2012 i la masculina en el 
81,95%, fet que suposa una diferència entre sexes de 6,04 punts percentuals. A escala catalana doncs, la 
diferència entre sexes és lleugerament inferior a la que hem vist pel conjunt de la comarca. La taxa catalana de 
graduació femenina queda 1,53 punts percentuals per sota de la del Maresme i la taxa masculina 0,97 punts 
percentuals per sota.

G.15 Evolució de la taxa de graduació a l’ESO per sexe. Catalunya, curs 00-01/ curs 11-12

Nois Noies
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Pel curs 2012-2013, les taxes de graduació pels municipis de la comarca, dibuixades en el gràfi c 16, indiquen 
que en el 70% dels municipis amb institut (16 de 23) la taxa de graduació és superior a la mitjana comarcal. 
El municipi amb una taxa més elevada és Cabrera de Mar, amb un valor del 98,18%, i el que presenta la taxa 
inferior és Argentona, amb una taxa del 79,37%.

G.16 Taxa de graduació a 4t d’ESO per municipis El Maresme, curs 2012-2013

Taxa catalana  Taxa comarcal

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Respecte el curs anterior, la taxa de graduació ha estat superior en la majoria de municipis de la comarca 
i inferior en nou casos. Els salts més espectaculars s’han produït a Cabrils –la taxa ha augmentat en 16,2 
punts percentuals la dels curs anterior- i a Sant Vicenç de Montalt –la taxa del darrer curs supera en 12,5 punts 
percentuals la del curs anterior-.

En aquest punt seria interessant que cada municipi elaborés la comparativa de taxes amb el conjunt de la 
comarca i/o fi ns i tot amb el conjunt de Catalunya.
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T.7 Evolució de la taxa de graduació a l’ESO per municipis. El Maresme, cursos 2005-06/2012-13
Municipi 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-2013

Alella 84,80% 93,44% 93,48% 82,26% 90,32% 93,46% 92,91% 92,70%
Arenys de Mar 89,04% 84,31% 88,31% 88,55% 85,80% 87,88% 91,16% 90,34%
Arenys de Munt 84,62% 82,35% 89,33% 93,75% 87,50% 94,81% 94,92% 90,41%
Argentona 70,19% 73,57% 89,43% 81,19% 87,50% 90,91% 89,16% 79,37%
Cabrera de Mar 79,49% 84,21% 85,71% 97,67% 85,71% 81,08% 88,89% 98,18%
Cabrils - - - - - - 72,00% 88,24%
Calella 82,20% 75,54% 72,11% 78,17% 82,00% 82,38% 81,28% 89,95%
Canet de Mar 63,53% 64,65% 80,20% 84,91% 78,79% 80,15% 86,47% 87,40%
Dosrius - - - 100,00% 75,00% 81,48% 82,61% 87,50%
Masnou, El 84,42% 88,60% 88,12% 81,73% 86,11% 86,98% 91,09% 92,50%
Malgrat de Mar 85,08% 85,71% 86,14% 87,43% 88,70% 87,95% 92,71% 89,25%
Mataró 78,52% 78,14% 79,87% 76,90% 80,20% 81,42% 82,57% 84,07%
Montgat 83,21% 88,24% 92,24% 89,47% 88,28% 95,00% 97,50% 91,10%
Palafolls - - 75,47% 85,29% 86,00% 88,00% 86,11% 91,55%
Pineda de Mar 48,15% 64,46% 58,33% 72,04% 71,76% 74,02% 76,56% 81,48%
Premià de Dalt 80,00% 89,36% 82,35% 76,25% 77,08% 77,45% 83,33% 80,81%
Premià de Mar 83,79% 80,34% 80,32% 89,38% 86,64% nd 86,05% 90,79%
St Andreu de Llavaneres 73,21% 80,56% 76,12% 79,00% 71,29% 84,48% 86,67% 92,41%
Sant Vicenç de Montalt - 78,57% 91,04%
Teià - - - - 80,00% 98,18% 92,92% 93,02%
Tordera 80,37% 86,27% 80,00% 89,09% 93,81% 97,96% 90,99% 89,83%
Vilassar de Dalt 83,04% 85,09% 83,65% 89,84% 90,91% 86,99% 90,60% 80,21%
Vilassar de Mar 69,70% 74,83% 80,69% 79,47% 85,47% 86,67% 90,11% 94,21%
MARESME 77,72% 80,05% 81,53% 81,63% 82,95% 84,91% 86,28% 87,60%
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir del Servei d’Indicadors i Estadística. Despartament d’Ensenyament

En el gràfi c 17, d’evolució de l’avaluació a l’ESO, podem veure una síntesi de tres indicadors, de la taxa 
de graduació, el pes de l’alumnat certifi cat en ensenyament obligatori i el de l’alumnat que repetirà. En resum 
doncs, un augment progressiu del percentatge de graduats i tendència a la baixa d’aquells que certifi quen i dels 
que repeteixen si bé pel curs 2012-2013 han repuntat els repetidors.

G.17 Evolució de l’avaluació a l’ESO. El Maresme, 2000-2001 / 2012-2013

Graduats Certifi cats Repetiran

Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

3.2 FORMACIÓ POST-OBLIGATÒRIA
En aquest punt passem a veure les característiques de l’escolarització en l’educació post-obligatòria en què 

ens centrarem en el batxillerat i els cicles formatius dels ensenyaments de règim general que són els majoritaris. 
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Cal fer notar que les taxes d’alumnes matriculats en el batxillerat i cicles formatius ha anat convergint poc a 
poc, fet que demostraria una canvi social en la percepció dels estudis professionalitzadors. Si pel curs 2004-05 
la taxa de matriculació als cicles formatius era del 33,44% pel curs 2012-13 era del 43,21%.

G.18a Taxa de matriculació al batxillerat i als 
cicles formatius. El Maresme, curs 2004-2005

G.18b Taxa de matriculació al batxillerat i als 
cicles formatius. El Maresme, curs 2012-2013

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Taxa d’escolarització als 17 anys en els estudis post-obligatoris
Com a novetat aquest any, hem volgut introduir la taxa d’escolarització als 17 anys7 , un dels indicadors que 

també recull el SIjove8. L’escolarització als 17 anys indica, en un dels moments clau en la trajectòria vital dels 
joves, la voluntat de continuar estudiant, cosa que marcarà l’estructura fi nal del nivell d’instrucció de la població 
juvenil i, per tant, a mig termini de la població potencialment activa i, així, de la capacitat competitiva del país.

Pel curs 2012-2013 la taxa d’escolarització als 17 anys al Maresme és del 66,80% i del 73,65% pel conjunt 
de Catalunya. Al gràfi c 19 observem una evolució positiva contínua d’aquest indicador d’ençà el curs 2000-
2001. En aquest lapse de temps la taxa ha crescut més de tretze punts tant en el conjunt del Maresme com de 
Catalunya. Part del període considerat ha estat d’expansió econòmica i una altra de contracció. Malgrat això, 
sembla evident que el creixement de la taxa d’escolarització als 17 anys ha estat compatible amb un mercat 
laboral fort i ha tingut punts més alts d’increment en època de recessió. Tot indicaria doncs, que cada vegada 
es dóna més importància a la formació post-obligatòria.

Malgrat tot, la taxa d’escolarització als 17 anys és molt baixa al Maresme i baixa en el conjunt de Catalunya.

G.19 Evolució de la taxa d’escolarització als 17 anys. Catalunya i el Maresme, curs 2000-01 / 2012-13

Maresme Catalunya
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

7 Taxa d’escolarització als 17 anys: població de 17 escolaritzada/població de 17 anys multiplicat per 100. Les taxes per Catalunya que aquí 
presentem divergeixen d’aquelles que publica el Sljove, per un canvi de criteri tècnic en relació a les dades de matriculacions als 17 anys; 
mentre que en aquell cas consideren totes les matriculacions de persones de 17 anys, nosaltres només considerem les matriculacions de 
persones de 17 anys en estudis post-obligatoris 
8Generalitat de Catalunya. Secretaria de Joventut (2009) Sljove. Sistema d’Indicadors sobre la Joventut de Catalunya. Document con-
ceptual i metodològic.
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Batxillerat
Evolució de l’alumnat a batxillerat
En l’informe anterior havíem vist que era una evidència la tendència a la baixa de l’alumnat matriculat al 

batxillerat. Entre d’altres factors, un de determinant probablement era la pròpia estructura del col•lectiu juvenil. 
Pels cursos 2011-12 i 2012-2013 sembla que aquesta tendència s’ha capgirat i el volum d’alumnes matriculats 
ha augmentat, un 4,58% i un 1,84%, respectivament, en relació al curs immediatament precedent. En aquest 
cas, el factor de l’estructura també hi té un paper protagonista en tant que, com hem vist anteriorment, el pes 
de la població jove 15-19 anys ha crescut en relació als anys anteriors.

G.20 Evolució de l’alumnat al batxillerat segons el sector. Curs 2001-2002 / 2012-2013

Sector públic Sector Privat Total

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Per una altra banda, cal sumar-hi també les inversions del Departament d’Ensenyament així com el context 
econòmic desfavorable. Les inversions fetes pel Departament d’Ensenyament per a l’obertura de nous instituts 
a la comarca és un factor clau d’afavoriment del creixement de les matriculacions al qual cal sumar-hi el context 
econòmic desfavorable que viu el país d’ençà el 2008 ja que, davant de les poques expectatives d’inserció al 
mercat laboral, hauria provocat un allargament de l’estada en el sistema formatiu i, per tant, foragitat d’aquesta 
incertesa una part d’aquells que haurien plegat fi nalitzada l’ESO, i/o el retorn d’altres. Una major conscienciació 
social dels benefi cis a mig i llarg termini d’una bona formació de segur que també hi infl ueix.

Quant a les preferències pel sector públic o privat, la majoria del jovent opta per cursar estudis en centres 
públics, opció condicionada, segurament, pel ventall de l’oferta. De tota manera, el més destacable és que 
el volum d’alumnes en el sector públic ha anat creixent d’ençà el curs 2007-08 i fi ns a l’actualitat, només 
amb un inapreciable descens el curs 2010-11 (-039%). En el sector privat, en canvi, ha anat baixant el volum 
d’estudiants d’ençà el curs 2007-08 i fi ns el curs 2012-13, amb el parèntesi de l’increment experimentat pel 
curs 2011-12 (3,08%).

Composició de l’alumnat al batxillerat
També en el batxillerat es refl exa la diversitat del col•lectiu juvenil. Així, el pes del jovent estranger ha seguit 

augmentant de manera que el curs 2012-13 s’ha situat en el 7,71% al Maresme i en el 9,70% en el conjunt de 
Catalunya.
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G.21 Evolució del pes de l’alumnat estranger al batxillerat, El Maresme-Catalunya, curs 04-05/12-13

Maresme Catalunya
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Taxa de graduació al batxillerat
Si bé és interessant quantes persones accedeixen a uns estudis concrets, allò realment important, de cara 

al mercat laboral –com a requisit pràcticament clau-, és l’assoliment de la titulació de la formació triada, encara 
que en aquest cas estiguem parlant d’una titulació mitjana. Així, la taxa de graduació del batxillerat s’ha situat 
en el 82,08% a la comarca el curs 2012-13 i en el 85,57%pel conjunt de Catalunya.

G.22 Evolució de la taxa de graduació al batxillerat. El Maresme - Catalunya, 2003-04 / 2012-13

Maresme Catalunya
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Veiem així com s’ha trencat la tendència a la convergència de les taxes del Maresme i Catalunya que 
s’havia aconseguit els cursos 2008-09 i 2009-10. I no només això, sinó que la taxa de graduació de la comarca 
ha tornat a valors inferiors a la mitjana catalana. De fet, per aquest darrer curs la diferència és de pràcticament 
tres punts i mig percentuals. No és menys cert però, que respecte de les darreres dades que vam analitzar, la 
taxa ha tendit a la baixa en ambdós territoris per remuntar en l’últim curs.

La taula 8, d’evolució de la taxa de graduació al batxillerat per municipis, mostra, un cop més, com la taxa 
de graduació evoluciona de diferent manera a cada municipi. Pel curs 2012-13 el municipi que ha registrat la 
major taxa ha estat Sant Andreu de Llavaneres, amb un 95,45%, seguida per la d’Argentona, amb un 92,16%. 
En onze dels divuit municipis on es cursa batxillerat la taxa de graduació ha baixat el curs 2012-13 en relació 
a la del curs anterior.

Respecte de les dades analitzades en l’informe de l’any 2010 –curs 2009-10- la taxa és superior en sis 
municipis i inferior en la resta. De tota manera, en els cursos d’entremig ha passat de tot; n’hi ha que han 
registrat taxes superiors i/o inferiors. Potser en aquest punt caldria una anàlisi per a cada municipi.
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T.8 Evolució de la taxa de graduació al batxillerat per municipis, curs 2005-06/2012-13. El Maresme.

Municipi “Taxa 
2005-06”

“Taxa 
2006-07”

“Taxa 
2007-08”

“Taxa 
2008-09”

“Taxa 
2009-10”

“Taxa 
2010-11”

“Taxa 
2011-12”

“Taxa 
2012-13”

Alella 82,50% 81,82% 91,23% 85,94% 84,81% 95,65% 92,31% 88,00%
Arenys de Mar 74,31% 65,81% 67,11% 79,72% 89,81% 74,80% 78,36% 65,69%
Arenys de Munt 73,68% 66,67% 64,52% 92,68% 89,47% 100,00% 100,00% 88,89%
Argentona 87,76% 86,84% 76,74% 87,50% 88,14% 87,80% 77,50% 92,16%
Calella 65,68% 67,82% 78,16% 79,35% 76,40% 84,66% 89,33% 88,24%
Canet de Mar 90,00% 75,61% 62,16% 71,67% 82,35% 80,28% 76,00% 72,09%
Malgrat de Mar 72,22% 82,95% 77,38% 75,00% 85,32% 84,21% 83,05% 78,18%
Masnou, el 69,23% 69,31% 79,31% 79,31% 81,25% 78,81% 82,93% 89,63%
Mataró 73,18% 73,78% 70,66% 78,56% 84,90% 81,46% 79,62% 82,93%
Montgat 87,91% 87,01% 85,88% 82,61% 79,01% 89,41% 90,53% 89,32%
Palafolls nd nd nd nd 90,48% 88,00% 96,00% 86,96%
Pineda de Mar 45,78% 55,43% 59,77% 73,68% 75,61% 75,00% 71,85% 67,23%
Premià de Dalt 63,46% 81,40% 68,85% 69,84% 86,21% 79,69% 89,06% 82,46%
Premià de Mar 66,96% 68,75% 68,64% 76,36% 83,70% nd 71,59% 72,34%
St Andreu de Llavaneres 71,05% 61,54% 63,16% 86,96% 73,33% 88,89% 85,25% 95,45%
Tordera 70,00% 78,57% 67,44% 52,78% 85,11% 74,29% 88,33% 76,92%
Vilassar de Dalt 71,74% 64,10% 69,23% 75,00% 92,45% 63,24% 80,95% 89,47%
Vilassar de Mar 65,63% 66,29% 61,17% 76,42% 89,32% 76,24% 76,04% 84,38%
MARESME 71,86% 72,25% 71,48% 78,17% 84,06% 81,32% 81,48% 82,08%
CATALUNYA 73,38% 74,42% 75,40% 78,66% 84,05% 82,25% nd 85,57%
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir del Servei d’Indicadors i Estadística. Despartament d’Ensenyament
Els municipis que no apareixen és perquè no ofereixen estudis de batxillerat

Taxa de no graduats
De la taxa anterior en podem extreure amb facilitat la taxa dels no graduats. Així, pel curs 2012-2013 

aquesta taxa ha estat del 17,92% pel conjunt del Maresme i del 14,43% pel conjunt del Catalunya. Aquest 
indicador indica quants dels alumnes que han estat avaluats no han aprovat i, per tant, no assoleixen la titulació.

Taxa de no avaluats / d’abandonament9

Les dades de què disposem permeten el càlcul del que hem anomenat taxa d’abandonament al batxillerat 
–diferència entre matriculats i avaluats al batxillerat en l’informe anterior-.

Constatem que la taxa ha millorat en els tres cursos transcorreguts d’ençà les darreres dades de què 
disposàvem, tant pel conjunt del Maresme com de Catalunya. I que aquest indicador s’ha situat en un valor 
inferior al de la mitjana catalana. 

Les dades municipals són més heterogènies en tant que en alguns casos ha anat a millor i en d’altres a 
pitjor. Si comparem les taxes dels cursos 2011-12 i 2012-13 veiem que en vuit municipis la taxa del darrer curs 
ha superat la del curs 2011-12 i en uns altres set casos la taxa ha estat inferior i, per tant, ha millorat. També hi 
ha municipis en què la taxa d’abandonament és zero igual com en el curs anterior. 

Les dades referents a l’alumnat matriculat a segon de batxillerat no contemplen l’alumnat que només 
està matriculat de pràctiques ja que aquesta informació no està disponible per cursos. Això genera doncs, els 
desajustos refl ectits en la taula 9, en què en alguns casos la taxa és negativa; se n’avaluen “més” dels que 
estan matriculats.

9 Taxa d’abandonament: proporció d’alumnes que no arriben a l’avaluació al batxillerat. La calculem dividint el nombre d’alumnes que “aban-
donen” el curs (diferència entre el nombre d’alumnes matriculats al segon de batxillerat i els avaluats) entre els matriculats total al segon de 
batxillerat.
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T.9 Taxa d’abandonament al segon de batxillerat per municipis. El Maresme, 2006-07/2012-13

Municipi Curs
2006-07

Curs
 2007-08

Curs
 2008-09

Curs
 2009-10

Curs
 2010-11

Curs
 2011-12

Curs
 2012-13

Alella 13,16% 1,72% 4,48% 1,27% 1,43% 0,00% 0,00%
Arenys de Mar 2,52% 2,61% 1,38% 3,70% 0,00% 6,29% 4,86%
Arenys de Munt 5,26% 6,06% 2,38% 0,00% 24,00% 0,00% 2,70%
Argentona 5,00% 2,27% 0,00% 1,69% 0,00% 4,76% 3,77%
Calella 6,45% 6,45% 1,90% 1,24% 1,81% 4,46% 8,72%
Canet de Mar 4,65% 9,76% 1,64% 3,92% 2,74% 1,32% 4,44%
Malgrat de Mar 2,22% 16,00% 1,59% 4,59% 4,20% 7,09% 1,79%
Masnou, el 8,18% 4,13% -0,87% 0,00% 5,60% 4,65% 2,17%
Mataró 13,68% 15,38% 14,42% 9,61% 7,45% 12,03% 5,01%
Montgat 0,00% 4,49% 1,08% 2,47% 1,16% -2,15% -1,98%
Palafolls - - - 4,76% 0,00% 0,00% 0,00%
Pineda de Mar 6,12% 9,38% 1,04% 2,44% 2,61% 6,90% 4,03%
Premià de Dalt 4,44% -3,39% 1,56% 3,45% 0,00% 0,00% 3,39%
Premià de Mar 2,61% 0,00% 0,90% 3,26% nd 3,30% 1,05%
St Andreu de Llavaneres 2,50% 2,56% 6,12% 2,22% 0,00% 0,00% 5,71%
Tordera 0,00% 4,44% 5,26% 0,00% 5,41% 1,64% 4,88%
Vilassar de Dalt 4,88% 4,41% 5,08% 0,00% 2,86% 1,56% 2,56%
Vilassar de Mar 3,26% 3,74% 0,00% 7,77% 2,88% 0,00% 1,54%
MARESME 8,60% 9,40% 6,85% 5,39% 8,96% 6,53% 3,86%
CATALUNYA 14,28% 13,59% 12,76% 9,98% 6,61% nd 5,99%
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir del Servei d’Indicadors i Estadística. Despartament d’Ensenyament

Cicles formatius
Evolució de l’alumnat en els Cicles Formatius de Grau Mig i Grau Superior
Pel que fa l’altra tipus de formació post-obligatòria, el volum d’alumnes en els cicles formatius ha seguit 

creixent en els darrers cursos, tal i com hem dibuixat en el gràfi c 23. I ho ha fet tant en els cicles formatius de 
grau mig –en endavant CFGM- com en els cicles formatius de grau superior –en endavant CFGS-.

G.23 Evolució de l’alumnat als Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior. 
El Maresme-Catalunya 2001-02/2012-13

CFGM Catalunya

CFGS Catalunya

CFGM Maresme

CFGS Maresme

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

El cursos 2010-11 i 2011-12 l’increment d’alumnat als CFGM va ser intens a la comarca així com en el 
conjunt de Catalunya. El curs 2012-13 els increments també han estat importants si bé la intensitat dels 

creixements ha estat menor.
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G.24 Evolució de les variacions anuals en l’alumnat als CFGM. El Maresme - Catalunya, 01-02 / 12-13

Maresme Catalunya
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Pel que fa l’alumnat a CFGS també ha seguit creixent a la comarca si bé a un ritme molt més lent que el 
que es va registrar el curs 2009-10, el darrer considerat en l’informe anterior. Bo i això, no podem passar per alt 
el creixement experimentat el darrer curs, que ha estat del 9,84%, un increment molt superior a l’experimentat 

pel conjunt de Catalunya (3,90%).

G.25 Evolució de les variacions anuals en l’alumnat als CFGS. El Maresme - Catalunya, 01-02 / 12-13

Maresme Catalunya
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Aquestes dades constaten doncs, que a diferència de temps passats en què els estudis de formació 
professionals semblaven estar estigmatitzats, els cicles formatius s’han revaloritzat socialment i constitueixen 
una opció real de formació reglada. A més a més, entenem que l’augment de l’oferta de cicles i, per tant, més 
diversifi cació també ha ajudat al creixement d’aquests estudis com tampoc no cal oblidar el factor del mercat 
de treball “hostil” d’ençà l’any 2008.

Per municipis, en termes generals, el nombre de matriculacions també ha anat augmentat contínuament 
curs rere curs. El curs 2012-13 el volum de matriculats en els CFGM va ser superior al del curs anterior en tots 
els municipis, cosa que també ha succeït en els estudis de CFGS amb l’única excepció del Masnou en què el 
nombre de matriculacions ha estat menor que la de l’any anterior (vegeu les taules municipals en l’annex del 
document).

Pel que fa l’evolució de l’alumnat segons el sector en què es matriculen, el gràfi c 26 mostra com en els 
CFGM el sector públic ha registrat uns increments molt intensos en els darrers cursos. L’alumnat en el sector 
privat també ha augmentat però de manera menys intensa i, de fet, pel curs 2012-13 ha disminuït lleument 
(-0,94%). És evident doncs, que la demanda del sector públic és molt superior a la demanda en el sector 
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privat fet molt lligat, segurament, a l’oferta de cada sector10. Quant al CFGS, en els darrers cursos el volum 
d’alumnat també ha augmentat, especialment el curs 2009-10 tant en el sector públic com en el privat. Els 
cursos següents, disminueix l’alumnat en el sector privat per tornar a augmentar el curs 2012-13. Per la seva 
banda, el sector públic ha augmentat els darrers cursos. Sigui com sigui doncs, la demanda, en aquest cas, 
també és superior en el sector públic que en el privat. 

G.26 Evolució de l’alumnat als CGFM al Maresme segons sector

Sector públic Sector Privat Total

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

G.27 Evolució de l’alumnat als CGFS al Maresme segons sector

Sector públic Sector Privat Total

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Composició de l’alumnat en els Cicles Formatius de Grau Mig i Grau Superior
Com ja hem vist en punts anteriors, també en les aules dels cicles formatius es refl ecteix, amb major o 

menor mesura, els canvis demogràfi cs dels darrers anys així com la diversitat d’orígens del col•lectiu jove. 
D’aquesta manera, en els darrers tres cursos, com recollim en el gràfi c 28, el pes de l’alumnat estranger en 
els CFGM no ha deixat d’augmentar. En el darrer curs però, i pel conjunt de Catalunya, aquest pes ha minvat 
lleugerament. 

 El pes de l’alumnat estranger també ha seguit augmentant els tres darrers cursos en els CFGS al Maresme. 
Pel conjunt de Catalunya el seu pes ha augmentat fi ns al curs 2011-12 i el 2012-13 ha caigut lleugerament, tal 
i com hem vist també en els CFGM.

Si comparem aquesta informació amb la del batxillerat, veiem que els alumnes de nacionalitat estrangera 
tendeixen a triar més els estudis post-obligatoris professionalitzadors que no pas els generalistes.

10Apuntem que no hem entrat a fer una anàlisi de l’oferta dels cicles formatius per sectors ni tampoc de la seva evolució.
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G.28 Evolució del pes de l’alumnat estranger en els CGFM. El Maresme - Catalunya, 2004-05 /2012-13

Maresme Catalunya
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

G.29 Evolució del pes de l’alumnat estranger en els CGFS. El Maresme - Catalunya, 2004-05 /2012-13

Maresme Catalunya
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Taxa de graduació en els CFGM

La taxa de graduació ens permet saber quant de l’alumnat matriculat assoleix l’objectiu fi nal de graduació. 
Malauradament, les dades que ofereix el Departament d’Ensenyament actualment no permeten seguir calculant 
aquesta taxa, ni a escala local ni, de fet, de Catalunya. Actualment només disposem del nombre de graduats i, 
per tant, sense el nombre d’avaluats la taxa de graduació no es pot calcular.

Les raons que esgrimeix el Departament per no oferir aquesta informació es basen en el complex sistema 
modular dels nous cicles formatius cosa que, efectivament, desdibuixa la fi gura de la persona avaluada com 
a concepte. En organitzar-se el sistema en mòduls professionals i unitats formatives que permet, a més, la 
matrícula parcial, d’entrada sembla complicat saber qui està en condició de graduar-se cada curs. Malgrat 
aquesta major complexitat en la recollida de la informació, considerem que no és cap obstacle prou alt com per 
no buscar-hi una solució. Com a societat, ens cal saber els resultats del nostre sistema educatiu. 

D’aquesta manera doncs, ens veiem obligats, per una banda, a oferir la taxa de graduació fi ns al darrer curs 
acadèmic en què l’hem poguda calcular i, per altra banda, facilitem l’evolució del nombre absoluts de graduats.

En el cas dels CFGM vèiem, en l’informe anterior, que la taxa havia estat bastant pobra pel curs 2008-2009 
(47,35%) en tant que van graduar-se menys de la meitat de l’alumnat avaluat i que els nivells de graduació 
no eren només escassos a la comarca sinó també pel conjunt de Catalunya, com il•lustrem en el gràfi c 30. 
D’aleshores ençà, no és possible calcular la taxa.
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La comparativa entre sexes indicava que 
no existien diferències rellevants i que la taxa 
era força semblant entre nois (47,37%) i noies 
(47,33%).

Pel que fa l’evolució de persones graduades, 
l’evolució al Maresme sembla positiva en tant 
que el volum de graduats ha tendit a l’alça els 
darrers dos cursos, tal i com també s’ha produït 
pel conjunt de Catalunya. Bo i això, el cert és que 
les dades absolutes no permeten anar més enllà. 
No podem dir ni que siguin certament bones i/o 
dolentes en no tenir res amb què comparar-ho; 
és bo un major nombre de graduats? Potser n’hi 
ha més però amb una menor taxa de graduació?. 

G.30 Evolució de la taxa de graduació als CFGM. 
El Maresme - Catalunya, curs 2005-06 /2008-09

Maresme Catalunya
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

D’entrada sembla positiu un creixement en el volum de graduats. De tota manera, això no pressuposa una 
millora en la taxa de graduació. Es fa evident doncs, que la manca de certa informació difi culta l’anàlisi de certs 

paràmetres.

T.10 Evolució dels  graduats als CFGM
Curs Maresme Catalunya

2005-06 460 10.680
2006-07 486 11.813
2007-08 485 12.134
2008-09 491 13.859
2009-10 506 13.900

Trencament sèrie
2010-11 462 13.051
2011-12 581 14.955
2012-13 699 15.671

Font: Departament d’Ensenyament. Servei d’Indicadors i Estadística

.  

Taxa de graduació en els CFGS
Pel que fa els CFGS, ens trobem amb la mateixa situació que hem vist pels CFGM quant al càlcul de la taxa 

de graduació.

En el cas dels CFGS, les dades 
del darrer informe tampoc eren gaire 
reeixides si bé la taxa de graduació 
era superior a l’obtinguda pels CFGM. 
En aquest cas, la taxa catalana (69%) 
superava amb escreix la taxa comarcal 
(61,41%). I quant a la comparativa per 
sexe, vèiem que les taxes en els darrers 
dos cursos s’havien equilibrat bastant 
després d’uns cursos en què les taxes 
de graduació femenines havien estat 
més elevades que les registrades pels 
nois.

G.31 Evolució de la taxa de graduació als CFGS. 
El Maresme - Catalunya, curs 2005-06 /2008-09

Maresme Catalunya
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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En aquest cas, les xifres absolutes de graduats també indiquen una evolució positiva en tant que el nombre de 
graduats ha augmentat a la comarca i també en el conjunt de Catalunya.

T.11 Evolució dels  graduats als CFGS
Curs Maresme Catalunya

2005-06 422 12.037
2006-07 429 12.179
2007-08 435 12.383
2008-09 409 14.329
2009-10 509 15.108

Trencament sèrie
2010-11 541 16.345
2011-12 523 17.731
2012-13 626 18.449

Font: Departament d’Ensenyament. Servei d’Indicadors i Estadística

3.3 GRAU FORMATIU DE LA POBLACIÓ
A escala local, tant municipal com comarcal, la informació referent al nivell d’estudis de la població jove i, de 

fet, de la resta, és realment escadussera. D’aquesta manera doncs, hem de cenyir-nos a les dades que aporten 
els censos de població, els quals es duen a terme cada 10 anys. 

Deixant de banda la temporalitat, el cert és que acostumen a aportar informació rellevant quant a aspectes 
formatius de la població. Malgrat tot, trobem alguns obstacles en aquesta font; per una banda, els canvis 
introduïts en les preguntes, en les classifi cacions, en els grups d’edat considerats, etc. que difi culten i/o 
impossibiliten la comparativa entre censos i, per una altra, en els grans canvis metodològics. En el Cens 
del 2011 es combinen les dues coses. La més rellevant és el fet que, en realitat, el cens és una enquesta. 
D’aquesta manera doncs, en ser una mostra, molta de la informació que s’havia ofert en d’altres edicions no 
s’ha pogut replicar en aquesta. Així, a escala local s’ha perdut força informació.

Població segons el nivell d’instrucció
Considerem aquí la informació referent al nivell d’estudis més alt assolit per la persona, amb independència 

que segueixi estudiant o no, en el moment de l’enquesta. La informació de l’any 2011 no és comparable amb 
la del 2001 ni anteriors ja que, en el primer cas aquesta variable s’investiga per a la població de 16 anys i més 
mentre que en el 2001 i altres es feia per la població major de 10 anys.

T.12 Pes de la població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció i àmbit, 2011
Nivell instrucció Maresme Àmbit Metropolità Catalunya

No sap llegir o escriure 1,90% 1,63% 1,71%
Sense estudis 7,89% 8,44% 8,31%
Educació primària 12,88% 12,56% 13,45%
ESO 29,97% 26,52% 28,32%
Batxillerat superior 13,71% 14,06% 13,55%
FP Grau Mitjà 6,89% 6,83% 7,04%
FP Grau superior 7,03% 7,55% 7,30%
Diplomatura 7,16% 6,90% 6,73%
Grau universitari 2,41% 2,63% 2,36%
Llicenciatura i doctorat 10,16% 12,87% 11,23%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Font:ODLM a partir de l’Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.
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Així, la taula 12 indica que d’entre aquest grup poblacional són majoria aquells que han assolit els estudis 
secundaris obligatoris (29,97%) seguits per aquells que han assolit estudis post-secundaris (batxillerat, CFGM i 
CFGS; 27,63%). En comparació amb l’Àmbit Metropolità constatem que el nivell d’estudis assolit per la població 
maresmenca és menor. En el conjunt de l’Àmbit Metropolità hi tenen un major pes aquells que han assolit 
estudis post-secundaris (28,44%). En canvi, a escala catalana el major pes també és per les persones que han 
assolit la secundària obligatòria.

 Si prenem en consideració el sexe, hi ha més dones que homes amb estudis inferiors i/o sense estudis així 
com també són més nombroses que els homes aquelles que han assolit estudis universitaris. Per contra, són 
menys en l’assoliment d’estudis secundaris obligatoris i en els estudis post-secundaris (podeu veure la taula a 
l’annex).

Bo i la manca d’informació per edats, no sembla agosarat afi rmar que els canvis generacionals i/o 
socials queden refl ectits en aquesta taula. Per una banda, en les generacions amb edats més avançades la 
participació de les dones en la formació acadèmica era limitada mentre que en les generacions més joves 
la seva participació ha augmentat molt. Així, possiblement bona part de les dones amb estudis inferiors i/o 
sense estudis pertanyen a generacions grans, de la mateixa manera que la majoria de les que han assolit 
estudis universitaris formen part de generacions d’edats menys avançades. De fet, la taula 13, amb dades 
corresponents a l’Àmbit Metropolità, així ho corrobora. Les dones amb edats més avançades presenten nivells 
formatius més baixos que les d’edat més joves. El cert és que això passa tant entre els homes com les dones 
si bé és més accentuat en el cas de les dones. 

T.13 Pes de la població femenina per grups d’edat i nivell d’instrucció assolit. Àmbit Metropolità, 2011
Nivell instrucció assolit 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
No sap llegir o escriure 0,58% 0,69% 0,74% 0,60% 0,92% 0,77% 0,90% 1,08%
Sense estudis 1,98% 1,50% 1,83% 1,46% 1,57% 1,62% 1,97% 3,46%
Educació primària 9,39% 6,40% 4,77% 3,88% 4,81% 5,68% 7,90% 11,39%
ESO 45,24% 19,26% 18,95% 17,25% 18,76% 23,91% 28,67% 36,22%
Batxillerat superior 33,93% 27,95% 14,23% 14,33% 14,70% 16,25% 15,95% 14,61%
FP Grau Mitjà 6,56% 9,26% 7,36% 7,29% 7,95% 9,52% 10,41% 6,98%
FP Grau superior 2,31% 12,06% 10,26% 12,35% 12,44% 10,72% 7,51% 3,52%
Diplomatura .. 8,86% 12,25% 13,01% 12,88% 10,17% 8,36% 8,08%
Grau universitari .. 4,09% 4,67% 3,96% 3,61% 3,12% 3,12% 2,60%
Llicenciatura i doctorat .. 9,94% 24,93% 25,86% 22,37% 18,24% 15,22% 12,06%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Nivell instrucció assolit 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Total
No sap llegir o escriure 1,10% 2,08% 3,09% 5,89% 7,81% 9,02% 8,30% 2,19%
Sense estudis 7,47% 14,56% 22,61% 28,94% 34,40% 37,06% 38,09% 9,78%
Educació primària 17,55% 22,48% 25,84% 28,78% 29,85% 31,01% 31,60% 13,41%
ESO 37,54% 35,27% 29,37% 22,89% 17,21% 14,00% 12,61% 25,17%
Batxillerat superior 11,27% 8,43% 6,78% 5,08% 3,93% 3,42% 4,04% 13,51%
FP Grau Mitjà 4,99% 3,54% 2,53% 2,29% 1,38% 1,25% 0,94% 6,24%
FP Grau superior 2,42% 1,57% 1,20% 1,01% 0,97% 0,91% 0,69% 6,53%
Diplomatura 6,42% 4,72% 3,28% 2,22% 1,89% 1,32% 1,41% 7,65%
Grau universitari 2,37% 2,10% 1,88% 1,05% 1,03% 0,86% 0,75% 2,70%
Llicenciatura i doctorat 8,86% 5,25% 3,40% 1,85% 1,52% 1,15% 1,56% 12,80%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.
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En tots els municipis de la comarca, la majoria de les persones de 16 anys i més han assolit estudis de 
segon grau11  mentre que són minoria, a tots els municipis excepte Premià de Mar, els que són analfabets i/o 
no tenen estudis. L’assoliment d’estudis de tercer grau presenta diferències molt grans entre municipis, tal i 
com mostra la taula 14. Ens movem en un ampli ventall de xifres; del 7% de Tordera fi ns al 38,40% de Cabrils. 
La major o menor heterogeneïtat dels habitants de cada municipi, especialment la seva capacitat econòmica, 
infl ueix, clarament, en aquesta variable. Els municipis en què tenen un pes elevat les persones que han assolit 
estudis de tercer grau coincideixen, a grosso modo, amb aquells municipis amb una major renda per càpita, 
com són Cabrils, Alella, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt i, com a excepció, Cabrera de Mar.

T.14 Pes de la població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció (graus)

Municipi
No sap llegir o 
escriure o no té 

estudis
Primer grau Segon grau Tercer grau Total

Alella 3,66% 9,28% 49,57% 37,47% 7.593
Arenys de Mar 6,33% 15,80% 60,71% 17,16% 12.154
Arenys de Munt 6,86% 16,15% 58,00% 18,98% 6.738
Argentona 8,52% 11,77% 60,43% 19,27% 9.440
Cabrera de Mar 3,68% 7,63% 53,80% 34,92% 3.617
Cabrils 3,98% 7,82% 49,80% 38,40% 5.526
Caldes d’Estrac 7,44% 13,18% 50,29% 29,09% 2.245
Calella 7,60% 15,49% 60,61% 16,29% 14.993
Canet de Mar 9,21% 12,64% 57,63% 20,52% 11.297
Dosrius 6,76% 7,08% 65,53% 20,60% 4.111
Malgrat de Mar 10,82% 15,28% 61,01% 12,89% 15.176
Masnou, el 8,35% 10,05% 53,32% 28,27% 18.653
Mataró 13,85% 14,16% 56,45% 15,54% 101.252
Montgat 6,34% 15,05% 57,25% 21,36% 8.939
Òrrius nd nd nd nd nd
Palafolls 9,62% 10,06% 67,97% 12,34% 7.066
Pineda de Mar 12,75% 15,70% 60,75% 10,80% 21.592
Premià de Dalt 7,18% 10,48% 54,15% 28,19% 8.399
Premià de Mar 11,37% 11,25% 55,74% 21,65% 22.979
St Andreu de Llavaneres 5,56% 7,94% 54,15% 32,35% 8.333
Sant Cebrià de Vallalta 5,39% 10,97% 60,34% 23,29% 2.726
Sant Iscle de Vallalta 5,35% 11,09% 64,82% 18,74% 1.046
Sant Pol de Mar 3,21% 14,12% 54,51% 28,16% 4.109
Sant Vicenç de Montalt 2,12% 8,42% 57,94% 31,52% 4.429
Santa Susanna 6,77% 12,69% 64,75% 15,78% 2.718
Teià 4,29% 8,73% 57,70% 29,30% 4.891
Tiana 5,70% 6,38% 56,95% 30,97% 6.486
Tordera 12,37% 18,30% 62,33% 7,00% 13.052
Vilassar de Dalt 6,43% 12,49% 58,97% 22,11% 7.200
Vilassar de Mar 7,02% 10,17% 57,60% 25,21% 16.207
EL MARESME 9,79% 12,88% 57,60% 19,74% 353.494
ÀMBIT METROPOLITÀ 10,08% 12,56% 54,96% 22,40% 3.964.714
CATALUNYA 10,02% 13,45% 56,21% 20,32% 6.223.448
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE. Elaboració de l’ODLM

11Analfabets: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir ni escriure en cap idioma. Sense estudis:persones que saben llegir 
i escriure, però que van assistir menys de 5 anys a l’escola. Primer grau: persones que van anar a l’escola cinc anys o més sense completar 
EGB, ESO o Batxillerat elemental. Segon grau: es considera que una persona té estudis de segon grau quan ha acabat ESO, EGB, Batxillerat 
elemental o té el certifi cat d’escolaritat o d’estudis primaris, batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat superior, COU, PREU, FP grau mitjà, 
FP I, Ofi cialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa, certifi cats d’escoles ofi cials d’idiomes, FP grau superior, FP II, Mestratge 
industrial o equivalent. Tercer grau: es considera que una persona té estudis de tercer grau quan ha acabat una diplomatura universitària, arqui-
tectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent, grau universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, màster ofi cial universitari, especialitats 
mèdiques o doctorat.
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El percentatge de persones de 16 anys i més amb estudis de tercer grau és menor al Maresme (19,4%) 
que en l’Àmbit Metropolità (22,40%) i que Catalunya (20,32%). En canvi, al Maresme és major el pes de les 
persones que han assolit estudis de segon grau (57,60%) que en l’Àmbit Metropolità (54,96%) i el conjunt 
de Catalunya (56,21%). Si bé, com hem vist anteriorment, en el cas de la comarca la majoria són persones 
que han assolit, només, l’educació secundària obligatòria. El pes d’analfabets o persones sense estudis és 
lleugerament inferior a la comarca en relació als dos altres àmbits considerats.

Si considerem només aquelles persones que han aconseguit el nivell d’estudis de Formació professional 
(mitjana i superior) i estudis universitaris de primer, segon i tercer cicle, veiem que els valors de l’any 2011 són 
molt superiors als obtinguts l’any 2001, el que vol dir que la població de 16 anys i més té un nivell educatiu més 
elevat que aleshores (vegeu taula 15).

El Maresme presenta un índex del 33,27%, valor per sota del registrat per l’Àmbit Metropolità (36,51%) i pel 
conjunt de Catalunya (34,41%). Bo i això, respecte el cens del 2001 ha pujat en més de nou punts percentuals, 
com també ho ha fet pels altres dos àmbits considerats.

T.15 Pes de població de 16 anys i més amb FP o 3er grau sobre la població 16 anys i més. 
El Maresme. Distribució per municipis, 2001-2011.
Municipis 2001 2011
Alella 38,15% 49,37%
Arenys de Mar 24,12% 31,59%
Arenys de Munt 23,17% 33,95%
Argentona 26,15% 33,76%
Cabrera de Mar 36,80% nd
Cabrils 40,76% 49,39%
Caldes d’Estrac 30,61% nd
Calella 21,65% 30,23%
Canet de Mar 22,06% 34,94%
Dosrius 22,98% 37,75%
Malgrat de Mar 15,44% 24,74%
Masnou, el 32,55% 40,28%
Mataró 18,23% 28,80%
Montgat 26,64% 40,72%
Òrrius 29,87% nd
Palafolls 16,81% 29,78%
Pineda de Mar 15,03% 21,38%
Premià de Dalt 29,90% 41,29%
Premià de Mar 27,26% 35,73%
Sant Andreu de Llavaneres 34,02% 42,26%
Sant Cebrià de Vallalta 27,32% nd
Sant Iscle de Vallalta 23,35% nd
Sant Pol de Mar 32,28% 38,37%
Sant Vicenç de Montalt 37,74% 49,13%
Santa Susanna 22,94% nd
Teià 37,01% 43,15%
Tiana 35,96% 45,21%
Tordera 15,80% 20,74%
Vilassar de Dalt 27,10% 36,18%
Vilassar de Mar 33,81% 38,90%
EL MARESME 24,01% 33,27%
ÀMBIT METROPOLITÀ 26,29% 36,51%
CATALUNYA 24,84% 34,41%
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.
(-) Dades no disponibles
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Per municipis, i en comparació amb l’any 2001, el volum de persones de 16 any i més que han assolit 
estudis de formació professional i universitaris ha augmentat en tots aquells municipis pels quals les dades 
estan disponibles. Les variacions són notables en tots els casos si bé destaquen, per la seva intensitat, les 
experimentades a Dosrius (14,77 punts percentuals), a Montgat (14,08 p.p), a Palafolls (12,97 p.p) i a Canet 
de Mar (12,88 p.p). Una major consciència social per valorar el nivell formatiu, les millores socials que hi havia 
hagut els darrers anys juntament amb una major capacitat econòmica de les famílies poden ser alguns dels 
factors claus per una major formació de la població.

3.4 MOBILITAT OBLIGADA PER ESTUDIS
La mobilitat obligada per estudi pot ser un factor de desigualtat entre el jovent i, com a conseqüència, en el 

conjunt de la societat. Part dels estudis post-obligatoris, especialment els universitaris, no es troben a l’abast 
immediat del jovent de la comarca cosa que genera, de forma obligada, un seguit de desplaçaments inevitables 
que, a la vegada, suposa un cost afegit a la matrícula dels estudis que es volen cursar. D’aquesta manera 
doncs, no només la possibilitat econòmica d’accedir a uns estudis determinats és un factor de desigualtat sinó 
que el cost del transport pot suposar, per sí mateix, l’obstacle a accedir uns estudis, amb independència que 
aquestes obliguin al pagament d’una matrícula o no. 

En aquest cas disposem d’informació provinent de dues fonts; per una banda, aquella que resulta del Cens 
del 2011 i, per l’altra, d’aquella que elabora l’Idescat a partir de les matriculacions de l’alumnat12.

La informació referent al Cens (taula 16) indica que el Maresme és, també, una comarca emissora quant 
a estudiants. És a dir, la comarca “expulsa” estudiants a d’altres territoris, una mica més de 14.000 segons el 
Cens. De fet, les dades per municipis mostren que només tres municipis no són emissors de població estudiant 
(Alella, Arenys de Mar i Mataró) quan la resta ho són de forma clara. El municipi que més expulsa és Premià de 
Mar (1.514) seguit per Tiana (1.185) i Vilassar de Mar (1.144). 

De fet, si considerem les persones desplaçades resultants de les matriculacions, veiem que, per un costat, 
la majoria de la mobilitat obligada per estudis corresponent a persones de 16 anys i més ve determinada pels 
estudis universitaris més que no pas pels no universitaris i, per l’altre, que la majoria de les persones que es 
mouen per estudis no universitaris són majors d’edat. 

En relació a la mobilitat per estudis no universitaris la mobilitat és major que en el cas dels estudis 
universitaris, si bé és menor, com dèiem, si prenem en consideració, només, les persones de 16 anys i més. 
De fet, en la taula 17 podem veure que el més destacat és el fet que les persones de 16 anys i més generen 
el 59,43% dels desplaçaments fora de la comarca així com que atreuen prop d’un terç dels desplaçaments 
realitzats des de fora de la comarca (35,06%). Si llegim les dades d’acord amb els dos grups d’edat que 
ens interessen de forma segregada, veiem que bona part dels desplaçaments fora de la comarca els fan els 
estudiants de 18 anys o més. 

12Les dades del Cens 2011 fan referència a la totalitat de persones que només estudien, incloent-hi llars d’infants. No podem comparar-les amb 
les del Cens 2001 perquè en aquest cas les dades fan referència a les persones de 16 anys i més.
La informació de la mobilitat obligada dels estudiants no universitaris prové del registre de la matrícula del Dpt. d’Ensenyament i inclou la 
població a partir dels 3 anys matriculada en cursos d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. Exclou 
els alumnes de 0-2 anys, els d’ensenyaments de règim especial (música, dansa, esports, idiomes, arts plàstiques i dissenys, superiors de 
disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals) i els ensenyaments de persones adultes. Dades disponibles a partir de l’any 
2011. La informació de la mobilitat dels estudiants universitaris prové del registre UNEIX de la Secretaria d’Universitats i Recerca i proporciona 
informació sobre la matrícula dels alumnes de 18 anys i més de les dotze universitats catalanes. Exclou els nivells educatius de doctorats i les 
titulacions pròpies. No s’hi inclouen els alumnes matriculats a altres universitats d’arreu del món que cursen estudis en una universitat catalana, 
ni tampoc els alumnes matriculats en una universitat catalana que estan fent una estada en una universitat de fora.
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T.16 Població que estudia resident i llocs d’estudi localitzats. El Maresme. Distribució per municipis. 
Any 2011.

Municipis Residents que 
estudien a dins

No residents que 
estudien a dins

Residents que 
estudien a fora

Llocs d’estudi 
localitzats (1)

Població que 
estudia resident (2)

Diferència 
(1) - (2)

Alella 1497 1100 869 2597 2366 231
Arenys de Mar 2383 667 664 3051 3047 3
Arenys de Munt 1376 126 653 1502 2030 -527
Argentona 2181 267 791 2448 2973 -525
Cabrera de Mar 671 521 562 1192 1233 -41
Cabrils 1149 206 1010 1355 2160 -804
Caldes d’Estrac 224 .. 309 251 533 -281
Calella 2850 822 863 3672 3712 -41
Canet de Mar 2142 285 937 2427 3078 -651
Dosrius 665 .. 514 679 1180 -500
Malgrat de Mar 3291 466 871 3757 4162 -405
Masnou, el 3393 664 1605 4058 4999 -941
Mataró 23051 3804 3780 26856 26832 24
Montgat 1567 487 639 2054 2206 -152
Òrrius - - - - - -
Palafolls 1656 .. 457 1736 2113 -377
Pineda de Mar 4127 491 1071 4618 5198 -580
Premià de Dalt 1495 515 963 2010 2458 -447
Premià de Mar 4604 481 1995 5084 6598 -1514
St Andreu de Llavaneres 1666 210 1060 1876 2726 -849
Sant Cebrià de Vallalta 381 .. 426 433 806 -373
Sant Iscle de Vallalta - - - - - -
Sant Pol de Mar 653 150 521 803 1173 -370
Sant Vicenç de Montalt 989 307 718 1296 1707 -411
Santa Susanna 370 .. 458 455 828 -374
Teià 789 259 800 1048 1589 -540
Tiana 844 .. 1292 952 2137 -1185
Tordera 2465 161 1081 2626 3545 -919
Vilassar de Dalt 1407 492 636 1899 2044 -144
Vilassar de Mar 3331 437 1581 3768 4911 -1144
Maresme 82872 1937 15944 84809 98816 -14007
(-) Dades no disponibles
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.

 
T.17 Desplaçaments en ensenyaments no universitaris per edat. El Maresme, 2012

Desplaçaments 3 a 5 anys 6 a 11 
anys

12 a 15 
anys

16 a 17 
anys

18 anys i 
més

Subtotal 16 
anys i més Total % 16 i més

Desplaçaments 
interns 14584 27639 15775 6045 3499 9544 67542 14,13%

Desplaçaments des 
de fora 163 347 166 126 239 365 1041 35,06%

Desplaçaments on no 
consta l’origen 12 12 5 2 0 2 31 6,45%

Desplaçaments a fora 362 803 611 670 1932 2602 4378 59,43%
Total atrets (1) 14759 27998 15946 6173 3738 9911 68614 14,44%
Total generats (2) 14946 28442 16386 6715 5431 12146 71920 16,89%
Diferència atrets-
generats -187 -444 -440 -542 -1693 -2235 -3306 67,60%

Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d’Ensenyament.
Unitats: persones que es desplacen
(1) interns+de fora+no consta origen)
(2) (interns+ a fora)
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Quant a la mobilitat per ensenyaments universitaris, la comarca del Maresme és emissora, també, en relació 
a aquest tipus d’estudis, tal i com mostren els resultats de la taula 18; la diferència entre desplaçaments atrets 
i generats és negativa. Això s’explica pel fet que el 90,93% dels desplaçaments generats a la comarca tenen la 
destinació fora d’aquesta. La dada és òbvia tenint en compte que el Maresme compta, només, amb dos centres 
universitaris. Aquests centres atreuen 1.556 persones, el 53,02% de les quals són de la mateixa comarca i un 
46,85% provenen de fora.

De les diferències existents entre sexes, d’entrada la més destacada és la que indica un major nombre 
de matriculacions en estudis universitaris de noies que no pas de nois. Les noies generen el 51,54% dels 
desplaçaments, el 92,85% dels quals són desplaçaments a fora de la comarca i el 7,15% són interns. El 60,36% 
dels desplaçaments fets des de fora de la comarca estan protagonitzats per nois així com també realitzen el 
59,39% dels desplaçaments interns.

T.18 Desplaçaments en ensenyaments universitaris per sexe. El Maresme 2011
Desplaçaments homes dones total
Desplaçaments interns 490 335 825
Desplaçaments des de fora 440 289 729
Desplaçaments on no consta l’origen 1 1 2
Desplaçaments a fora 3917 4353 8270
Total atrets (1) 931 625 1556
Total generats (2) 4407 4688 9095
Diferència atrets-generats -3476 -4063 -7539
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula de la Secretaria d’Universitats i Recerca.
Unitats: persones que es desplacen
(1) interns+de fora+no consta origen)
(2) (interns+ a fora)

  



42

Les realitats juvenils del Maresme 2014

4.SITUACIÓ LABORAL
4.1 L’ACTIVITAT ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ DE LA COMARCA

El Maresme és una comarca, com d’altres, en què la seva activitat econòmica està molt terciaritzada. 
Entre d’altres, les dades del PIB així ho indiquen; el sector dels serveis representa el 70,80% del PIB comarcal 
estimat 201313. La indústria és el segon motor econòmic de la comarca amb una aportació al PIB comarcal 
del 20,26%. En tercer lloc se situa la construcció –molt afectada per la crisi del sector immobiliari i les obres 
públiques- amb una aportació del 7,55% i en darrer lloc se situa el sector primari amb un 1,39% d’aportació al 
PIB comarcal. De fet, la importància de cada sector es veu refl ectida també en la distribució dels llocs de treball. 
D’aquesta manera, el sector dels serveis és el que més llocs de treball ofereix a la comarca. Així, en data, 31 
de desembre de 2013 el 77,15% dels llocs de treball assalariats són del sector dels serveis, un 18,83% de la 
indústria, un 3,87% de la construcció i un 0,16% en el primari. Pel que fa el treball autònom, aquest suposa 
el 30,24% dels llocs de treball de la comarca la distribució dels quals per sectors és la següent: 75,6% en 
els serveis, un 12,57% en la construcció, un 9,67% en la indústria i un 2,16% en el primari. Aquest volum de 
treballadors per compte propi fa de la comarca del Maresme la més emprenedora de l’àmbit metropolità, si 
prenem com a indicador el pes de treballadors autònoms, i la divuitena a escala catalana.

4.2 MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ DE FEINA

Com hem vist ja en la mobilitat obligada per raó d’estudi, en el cas de la mobilitat obligada per raó de treball, 
el Maresme és, també, una comarca emissora. Les dades del cens més recent –Cens de població i habitatges, 
2011- indiquen que el Maresme expulsa més de 56.000 persones a treballar fora de la comarca, de manera que 
és evident que aquesta segueix tenint una dependència funcional important vers altres territoris, especialment 
vers el Barcelonès i el Vallès Oriental (EMEF 201314). De fet, el càlcul de l’indicador RAE, ràtio d’atracció i 
emissió, indica que el Maresme rep 0,23 desplaçaments de l’exterior per cada desplaçament que emet. Així, bo 
i que manté aquest caràcter emissor, la mobilitat ha minvat respecte la darrera dada de què disposàvem (0,31).

13 CatalunyaCaixa (2014) Anuari Econòmic Comarcal 2014. Estimació del PIB comarcal 2013.
14 EMEF 2013: Enquesta de Mobilitat en dia Feiner, 2013. Publicada per l’Autoritat Metropolitana del Transport, l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona i l’Ajuntament de Barcelona.
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4.3 POBLACIÓ ACTIVA
La població activa local estimada del Maresme pel 201315, representada en el gràfi c 32, segueix presentant 

una estructura piramidal amb una base molt estreta i que s’eixampla a mesura que augmenta l’edat fi ns els 
35-39 anys, punt en què la piràmide presenta la seva major amplada. En relació a l’any 2012 però, la població 
activa local estimada per la comarca ha disminuït lleugerament, un 0,33% en termes relatius i en 753 persones 
en termes absoluts.

Es mantenen les diferències de població activa entre sexes – el 53,68% de la població activa són homes 
davant del 46,32% que són dones- si bé s’han tornat a reduir en relació a l’any anterior. Respecte l’any 2012 
el pes de la població activa femenina ha augmentat (0,22%) mentre que el pes de la masculina ha davallat 
(-0,19%). Bo i això, una vegada més no hi ha cap grup en què la població activa femenina superi la masculina, 
característica que es manté al llarg dels anys.

El major pes de la població activa, tant femenina com masculina, recau, a diferència de períodes anteriors, 
en les cohorts de 35-39 anys, 40-44 anys i 45-49 anys quan fi ns ara havíem vist que el major pes requeia en 
les cohorts compreses en el tram 30-44 anys. El grup d’edat dels 30-34 anys està compost per les persones 
nascudes entre el 1979 i el 1983, unes cohorts amb menys naixements i, per tant, menys plenes que les que 
les precedeixen. Aquest fet doncs, explicaria, en part, el menor pes en el conjunt de la població activa. 

Respecte l’any 2012, la població activa local estimada 2013 ha disminuït entre els 16 i els 34 com bé recull 
el gràfi c 32b. Per contra, en la resta de trams la població activa estimada ha augmentat. Aquesta reducció ve 
determinada pel descens de dones actives en el tram 16-34 anys i d’homes actius pel tram 25-34 anys. Així, 
els homes actius d’entre 16 i 24 anys han augmentat. Bo i el creixement de persones actives en la resta de 
trams cal remarcar que han minvat els homes actius d’entre 35 i 39 anys així com les dones actives d’entre 60 
i 64 anys. Els creixements més intensos es produeixen, com els anys anteriors, en els col•lectius femenins. El 
context de crisi econòmica de segur que ha infl uenciat el comportament de part d’aquest col•lectiu i l’ha abocat 
a incorporar-se al mercat de treball des d’una situació d’inactivitat prèvia davant la possibilitat -o potser ja d’una 
situació certa- de la pèrdua de la font d’ingressos principal.

Població jove activa
Pel que fa la població activa juvenil, i com ja avançàvem en el punt anterior, aquesta ha minvat vers l’any 

2012 com també ho ha fet en relació a l’informe anterior del col•lectiu juvenil. Les causes més clares poden 
ser dues; per una banda, han arribat a les edats actives generacions menys plenes – el 2013 el col•lectiu jove 
està conformat per aquelles persones nascudes entre el 1984 i el 1997-i , per l’altra, que el context de crisi 
possiblement ha foragitat de l’activitat una part del jovent que, potser, en altres condicions, hauria deixat el 
sistema educatiu. De fet però, les diferències més notables les trobem entre l’any 2005 –anterior a la crisi- i el 
2013, com ve queda refl ectit en el gràfi c 32a.

Com dèiem, el descens de la població activa en la darrera dècada és una clara evidència; si l’any 2005 
la població activa juvenil representava el 26,47% de la població activa total, l’any 2013 representa només el 
17,82%. Un pes també inferior al que vam veure per l’any 2010 (20,71%). La població activa cau en els tres 
grups que conformen el col•lectiu juvenil.

15 Població Activa Local Estimada: d’acord amb la metodologia de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local de la Província 
de Barcelona (Xarxa XODEL creada el 1996, integrada per 24 Observatoris de la província de Barcelona i coordinada per l’Ofi cina Tècnica 
d’Estratègies del Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona) la població activa local 
estimada s’obté de l’aplicació de les taxes d’activitat per sexe i edat que estan disponibles a l’EPA provincial (prenem la mitjana dels quatre 
trimestres anuals) a la població potencialment activa del municipi (conjunt de persones de 16 anys i més –de 16 a 64 per calcular les taxes-) 
la qual s’obté del padró municipal d’habitants que es publica a 1 de gener de cada any. D’aquí obtenim una població activa estimada per sexe 
i edat del municipi. Evidentment, la xifra d’actius estimats és superior a la xifra d’actius censals. Aquest fet és normal si tenim en compte dos 
factors de la dinàmica demogràfi ca dels darrers anys com l’intens increment de població, sobretot en edat activa, degut al procés migratori i 
de mobilitat residencial produïts durant els darrers anys i la progressiva incorporació de la dona al món del treball, factors que s’han mostrat 
amb molta intensitat en els anys posteriors al 2001 i, per tant, no quedaven recollits en el Cens. Així, el Cens del 2001 infravalora, i molt, la 
població activa actual.
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G.32 Població activa local estimada. El Maresme, 2013. Comparatives 2005-2013 i 2010-2013
A. Població activa, 2005-2013 B. Població activa, 2010-2013

Homes 13 Homes 05 Dones 13 Dones 05 Homes 13 Homes 10 Dones 13 Dones 10
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

T.19 Població activa estimada per municipis. El Maresme 2013

Municipi Població activa 16-29 anys Població activa total % PAE 16-29 
anys

% PAE 16-29 
anys (2010)Homes Dones Total Homes Dones Total

Alella 436 401 837 2.520 2.370 4.890 17,12% 20,18%
Arenys de Mar 749 640 1.389 4.133 3.588 7.721 17,99% 19,99%
Arenys de Munt 402 330 732 2.429 2.031 4.460 16,41% 18,71%
Argentona 568 501 1.069 3.243 2.870 6.113 17,49% 19,43%
Cabrera de Mar 245 205 450 1.262 1.104 2.366 19,02% 20,13%
Cabrils 326 309 635 1.906 1.773 3.679 17,26% 17,92%
Caldes d’Estrac 107 111 218 745 681 1.426 15,29% 16,47%
Calella 909 790 1.699 5.161 4.351 9.512 17,86% 21,45%
Canet de Mar 608 538 1.146 3.810 3.349 7.159 16,01% 18,58%
Dosrius 236 189 425 1.531 1.304 2.835 14,99% 17,30%
Malgrat de Mar 931 744 1.675 5.274 4.309 9.583 17,48% 20,08%
Masnou, El 1.139 944 2.083 6.149 5.658 11.807 17,64% 20,04%
Mataró 6.826 5.880 12.706 35.745 29.973 65.718 19,33% 23,02%
Montgat 493 504 997 3.230 2.891 6.121 16,29% 19,35%
Òrrius 36 23 59 202 153 355 16,62% 19,77%
Palafolls 407 391 798 2.627 2.307 4.934 16,17% 19,56%
Pineda de Mar 1.341 1.131 2.472 7.299 6.111 13.410 18,43% 21,87%
Premià de Dalt 528 449 977 2.886 2.517 5.403 18,08% 20,27%
Premià de Mar 1.409 1.138 2.547 7.858 6.783 14.641 17,40% 20,58%
St Andreu de Llavaneres 489 436 925 2.861 2.564 5.425 17,05% 18,52%
Sant Cebrià de Vallalta 137 97 234 1.036 807 1.843 12,70% 15,24%
Sant Iscle de Vallalta 50 43 93 385 295 680 13,68% 13,79%
Sant Pol de Mar 211 187 398 1.380 1.186 2.566 15,51% 17,79%
Sant Vicenç de Montalt 217 178 395 1.569 1.425 2.994 13,19% 13,68%
Santa Susanna 147 118 365 926 789 1.715 21,28% 18,70%
Teià 313 266 579 1.656 1.439 3.095 18,71% 20,13%
Tiana 363 335 698 2.224 2.042 4.266 16,36% 18,44%
Tordera 884 774 1.658 4.701 3.920 8.621 19,23% 22,47%
Vilassar de Dalt 394 343 737 2.414 2.129 4.543 16,22% 18,50%
Vilassar de Mar 935 817 1.752 5.293 4.931 10.224 17,14% 19,56%
MARESME 21.836 18.812 40.648 122.455 105.650 228.105 17,82% 20,71%
Àmbit Metropolità 247.388 222.125 469.513 1.331.737 1.172.995 2.504.732 18,75% 21,59%
Catalunya 388.364 349.512 737.876 2.123.086 1.828.435 3.951.521 18,67% 21,64%
Font: Hermes - Diputació de Barcelona i Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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La diferent participació en l’activitat segons el sexe que hem vist pel conjunt de la població activa es replica 
en el col•lectiu juvenil. Així, si l’any 2005 la població activa jove estava conformada per un 55,47% de nois i un 
44,53% de noies, el 2013 els nois representen el 53,72% de la població activa juvenil i les noies el 46,28%. 
Per tant, també en aquestes edats les dones participen menys del mercat de treball. Les raons d’aquest 
comportament però, són diferents. En el cas de les dones joves, aquestes són menys actives, generalment, per 
una major permanència en el sistema educatiu mentre que en el cas de les dones d’edats més avançades hi 
trobaríem una explicació cultural i de generació per la qual, en temps més antics, les dones romanien sempre 
o en major proporció en la inactivitat.

El fenomen estructural de transició del sistema educatiu al mercat de treball queda un cop més palesat 
en el gràfi c amb el brusc augment de la població activa en el grup quinquennal 20-24 anys. Un salt important 
es produeix també en el tram 25-29 anys. L’any 2013 el pes de la població activa en el tram 16-19 anys és 
de l’1,53% el qual augmenta fi ns al 6,37% en el tram d’edat 20-24 anys i fi ns al 9,92% en el tram 25-29 anys. 
Respecte l’any anterior observem una reducció del pes de la població activa en tots tres trams. 

La informació per municipis, reproduïda a la taula 19, mostra com respecte de l’any 2010 –el de l’informe 
anterior- el més rellevant és que el pes de la població activa juvenil és inferior en tots els municipis de la comarca 
amb l’única excepció de Santa Susanna en què el pes és major. També veiem com el pes dels joves es mou, 
majoritàriament, entre el 16% i el 18%, malgrat que l’oscil•lació de pesos entre municipis és notable. D’aquesta 
manera, a la comarca hi conviuen municipis en què la població activa jove suposa el 12,70% -a l’extrem inferior- 
com Sant Vicenç de Montalt i el 19,33% -en l’extrem superior- com Mataró. A banda de l’estructura demogràfi ca, 
les característiques de la població hi juguen, de segur, el seu paper. Una anàlisi municipal doncs, ajudaria a 
interpretar el pes de la població activa juvenil en cada cas.

4.4 POBLACIÓ INACTIVA

La població inactiva16 està composada per totes aquelles persones que tot i tenir edat per treballar no estan 
actives. Així, és lògic que, com il•lustra el gràfi c 33, el major pes de la població inactiva recaigui en les edats 
extremes, és a dir, en les més joves i en les més grans.

G.33 Població inactiva local estimada. El Maresme, 2013. Comparatives 2005-2013 i 2010-2013
A. Població inactiva, 2005-2013 B. Població inactiva, 2010-2013

Homes 13 Homes 05 Dones 13 Dones 05 Homes 13 Homes 10 Dones 13 Dones 10
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

16 Població inactiva: persones de 16 anys i més que no són actives, és dir, que tot i tenir l’edat per estar-ho no estan ni ocupades ni aturades. 
Els col•lectius que la composen són els següents: jubilats i pensionistes, rendistes, incapacitats permanentment per treballar, els estudiants i 
les persones que realitzen feines de la llar no remunerades. 
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Població jove inactiva
La poble jove inactiva representa el 35,35% de la població inactiva l’any 2013. Un pes superior al que vam 

veure l’any 2010 (33,99%) i també superior al de l’any 2005 (32,81%). Això corroboraria doncs, una major 
permanència en el sistema educatiu del col•lectiu jove i, per tant, justifi ca, en part, el descens de la població 
activa juvenil més enllà de l’estructura demogràfi ca. Si considerem els tres grups d’edat que conformen el 
col•lectiu es fa palès que han augmentat els joves inactius de 16-19 anys així com, en menor mesura, els de 
20-24 anys mentre que han baixat en el tram 25-29 anys.

S’ha tendit també a una convergència a la inactivitat entre sexes. Si l’any 2005 els joves inactius 
representaven el 14,33% de la població inactiva, el 2013 el seu pes és del 16,80%, mentre que la inactivitat 
femenina s’ha mantingut pràcticament estable, en el 18,55% quan el 2005 era del 18,48%. És evident doncs 
que hi ha un canvi de tendència en el col•lectiu jove masculí. 

Si ens referim a les variables sexe i edat conjuntament, veiem que la inactivitat ha augmentat tant entre els 
nois com les noies de 16-19 anys. Pel tram 20-24 anys la inactivitat masculina ha tendit a l’alça mentre que la 
femenina s’ha mantingut força estable amb lleus moviments a la baixa. I, en darrer lloc, pel que fa el tram 25-29 
anys, la inactivitat femenina ha tendit a la baixa mentre que la masculina també ha disminuït en relació al 2005 
si bé l’any 2010 havia augmentat (vegeu taula a l’annex).

4.5 ATUR REGISTRAT

L’atur registrat al Maresme s’havia caracteritzat per l’estacionalitat i per un alt grau de feminització. De 
fet, bo i la crisi dels darrers anys, l’estacionalitat s’ha mantingut mentre que el grau de feminització va canviar 
dràsticament si bé, de forma temporal.

En el gràfi c que segueix hem dibuixat l’evolució de l’atur registrat dels darrers vuit anys en què queda palesa 
l’estacionalitat. També podem observar com abans de fi nals de l’any 2008 el volum de dones aturades era força 
superior al dels homes i com a partir d’aquest moment el volum d’homes i dones és molt semblant, fi ns i tot 
superior el dels homes en alguns moments.

G.34 Evolució trimestral de l’atur registrat al Maresme, 2005-2013

Homes Dones Total

Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

L’impacte de la crisi es va palesar en el mercat de treball de la comarca de seguida, amb especial incidència 
en el col•lectiu masculí pel fet de la caiguda sobtada de sectors tan masculinitzats com el de la construcció i les 
activitats afi nes. Malgrat això, no hem de perdre de vista que l’atur registrat va augmentar molt tant entre els 
homes com entre les dones amb l’única diferència que el punt de sortida de les dones era força superior al dels 
homes, tal i com podem veure en el gràfi c. Aquest creixement intensíssim de l’atur masculí va provocar que la 
històrica diferència de l’atur per sexes s’atenués i fi ns i tot desaparegués. Si bé, actualment, les dades de l’atur 
registrat indiquen que el volum de dones aturades és lleugerament superior al volum d’homes. De fet, les dones 
han estat més nombroses en l’atur registrat els darrers tres trimestres del 2013.
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Com dèiem, l’atur registrat a la comarca es caracteritza també per una estacionalitat molt marcada 
provocada pel subsector turístic, el qual està molt centrat en el binomi sol i platja i, per tant, molt concentrat en 
una època determinada de l’any. El pes d’aquest sector és molt important a la comarca de manera que els seus 
moviments interfereixen en el mercat laboral de la comarca. De fet, l’àmbit geogràfi c en què més marcada és 
aquesta estacionalitat és a l’Alt Maresme17  que és on es localitza bona part de l’activitat. 

Com vèiem uns punts més endavant, la comarca del Maresme està altament terciaritzada de manera que el 
sector terciari, el dels serveis, és el sector en què més atur s’hi concentra així com també el que més contractes 
acaba generant, bo i l’alta taxa temporalitat d’aquests mateixos, com veurem més endavant.

Atur juvenil registrat
La diferent naturalesa de les dades a escala local i a escala catalana i provincial fa que els resultats de 

l’anàlisi de l’atur registrat, en aquest cas juvenil, divergeixin de forma notable de les xifres que es publiquen 
als grans mitjans de comunicació. En el cas de la comarca i els municipis les dades analitzades de l’atur 
registrat provenen del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) mentre que a nivell de la província i de Catalunya 
la informació prové de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de temporalitat trimestral. És per això que, en 
aquest document, analitzem, per tots els àmbits considerats, les dades d’atur registrat provinents del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

Cal tenir present que l’atur registrat pot subestimar –i de fet ho fa- el nombre de joves aturats en recerca 
activa de feina donat que aquestes es basen en la població jove que està inscrita voluntàriament a les Ofi cines 
de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació aturats. Un dels requisits bàsics 
per cobrar la prestació de desocupació, en els casos que se’n té dret, és estar inscrit a l’Ofi cina de Treball. 
Així, no totes les persones joves, ni de fet les persones aturades d’altres edats, estan registrades a les Ofi cines 
de Treball, especialment els que cerquen una primera ocupació o bé perquè en no tenir cap prestació per 
desocupació no s’hi senten obligats ni hi veuen la necessitat. També cal estar-hi inscrit si es vol cursar alguna 
formació ocupacional per persones aturades.

El col•lectiu jove també ha patit les inclemències del mercat de treball ocorregudes en els darrers anys de 
crisi de manera que el volum de persones aturades també havia tendit a l’alça si bé en els darrers dos anys 
el volum ha començat a disminuir. Així, si la variació de l’atur juvenil havia estat del 74,66% entre l’any 2005 
i 2010, la variació entre el 2005 i el 2013 és del 43,09%, cosa que indica, doncs, el descens de l’atur juvenil 
registrat el que no evita però, que l’atur juvenil registrat el 2013 sigui superior al de l’any 2005. El mateix 
succeeix a escala metropolitana i catalana (vegeu taula 20).

L’augment de l’atur juvenil es va fer palès també –amb més o menys intensitat- en tots els municipis de la 
comarca com també s’han produït descensos aquests darrers dos i tres anys. Tot plegat ha fet doncs, que en 
la majoria de municipis l’atur juvenil segueixi per sobre els llindars de l’any 2005. Sant Iscle de Vallalta i Tordera 
presenten una variació 2005-2013 de l’atur juvenil del 128,57% i del 123,26%, respectivament, mentre que 
Òrrius i Caldes d’Estrac presenten variacions negatives, és a dir, l’atur juvenil del 2013 és menor que el del 
2005, -16,67% i -10,53%, respectivament.

Pel que fa la taxa d’atur, que posa en relació el nombre de joves aturats registrats amb el nombre de joves 
actius estimats, indica, una vegada més, una evolució a l’alça de l’atur juvenil de la comarca fi ns l’any 2012, 
amb un descens el 2011, i un descens de pràcticament un punt el 2013. De fet, podem distingir clarament dues 
etapes; una fi ns a l’any 2007, en què la taxa tendia a la baixa i una del 2008 al 2012, en què la taxa augmenta 
clarament com a conseqüència del canvi del context econòmic i laboral. L’any 2013 pot ser un punt d’infl exió 
donat que la taxa ha davallat de forma clara.

17 Alt Maresme: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera.
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T.20 Evolució de l’atur juvenil registrat. El Maresme, 2005-2013

Municipis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 var.% 
2005-2013

Alella 39 32 31 43 77 73 67 64 43 10,26%
Arenys de Mar 110 113 111 133 192 202 180 180 164 49,09%
Arenys de Munt 68 56 59 66 111 120 121 121 107 57,35%
Argentona 86 79 78 105 150 140 128 136 135 56,98%
Cabrera de Mar 17 19 16 22 33 30 28 30 32 88,24%
Cabrils 28 22 20 25 47 49 51 50 45 60,71%
Caldes d’Estrac 19 13 11 13 24 20 15 16 17 -10,53%
Calella 209 209 192 238 333 345 345 288 250 19,62%
Canet de Mar 128 110 97 143 208 189 177 191 153 19,53%
Dosrius 27 33 36 48 66 71 70 66 57 111,11%
Malgrat de Mar 216 200 189 249 361 357 323 292 263 21,76%
Masnou, El 165 148 137 180 263 249 243 239 205 24,24%
Mataró 1320 1254 1147 1588 2424 2426 2231 2236 2015 52,65%
Montgat 81 76 66 95 139 132 123 119 108 33,33%
Òrrius 6 8 4 4 8 8 10 7 5 -16,67%
Palafolls 86 80 76 117 181 169 160 155 137 59,30%
Pineda de Mar 386 366 332 437 628 607 557 485 463 19,95%
Premià de Dalt 64 58 53 68 122 124 121 117 113 76,56%
Premià de Mar 254 226 212 266 398 439 434 399 375 47,64%
St Andreu de Llavaneres 51 43 39 57 88 85 87 81 61 19,61%
Sant Cebrià de Vallalta 31 27 24 33 52 44 41 36 37 19,35%
Sant Iscle de Vallalta 7 8 5 5 10 14 14 13 16 128,57%
Sant Pol de Mar 27 28 23 27 46 55 48 37 32 18,52%
Sant Vicenç de Montalt 24 21 22 28 34 36 27 26 26 8,33%
Santa Susanna 24 22 20 35 52 45 42 37 32 33,33%
Teià 28 31 28 30 45 44 41 44 29 3,57%
Tiana 41 34 27 43 70 71 61 65 57 39,02%
Tordera 129 132 129 238 351 327 314 342 288 123,26%
Vilassar de Dalt 65 54 54 56 91 83 81 90 78 20,00%
Vilassar de Mar 128 110 106 143 190 186 178 188 179 39,84%
MARESME 3859 3608 3344 4535 6794 6740 6317 6151 5522 43,09%
Àmbit Metropolità 44251 40522 36658 49707 77084 76843 74626 67933 60328 36,33%
Catalunya 64443 60062 54801 76198 118090 118095 114413 109284 97362 51,08%
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir de l’Hermes-Diputació de Barcelona i l’IDESCAT

G.35 Evolució de la taxa d’atur registrat de població juvenil. El Maresme, 2005-2013

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

La taxa d’atur ha augmentat tot i la reducció de la població activa. Això es produeix per dues causes. 
Una, quan l’atur augmenta i disminueix la població activa, com succeeix els anys 2008 i 2009; i dues, quan el 
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descens de la població activa és major que el descens de l’atur registrat, com els anys 2010 i 2012. Els anys 
2011 i 2013 la taxa d’atur ha davallat perquè la reducció de l’atur registrat ha estat major que els descens de la 
població activa. A més a més, cal prendre en consideració que, amb una alta probabilitat, una part dels joves 
registrats com a aturats mai abans no havien estat ocupats. De fet, l’any 2005 l’11,86% de l’atur juvenil registrat 
corresponia a joves que mai abans no havien estat ocupats –per tant no havien perdut cap feina-, l’any 2010 el 
percentatge era de l’11,14% i l’any 2013 és del 17,37%.

Les dades pel conjunt de l’Àmbit Metropolità i de Catalunya indiquen les mateixes tendències; descensos 
de la població activa jove estimada i augments de la taxa d’atur, fi ns al 2011 en el cas de l’Àmbit Metropolità i 
fi ns al 2012 pel conjunt de Catalunya.

Pel que fa les taxes municipals, aquestes van començar a augmentar clarament l’any 2008 fi ns als anys 
2010 i 2011 a partir dels quals va iniciar un descens. Com hem vist per l’agregat comarcal, la població activa 
juvenil ha tendit a la baixa aquests anys per la qual cosa els anys en què la taxa ha augmentat ha estat per 
un augment de l’atur registrat combinat amb un descens de la població activa, mentre que els descensos 
s’expliquen per la combinació d’una reducció de l’atur registrat amb un descens de la població activa.

T.21 Evolució de la taxa d’atur juvenil (16-29 anys) per municipis. El Maresme, 2005-2013
Municipis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alella 3,1% 2,7% 2,7% 3,8% 7,3% 7,2% 7,1% 7,2% 5,1%
Arenys de Mar 6,2% 6,6% 6,8% 8,2% 12,3% 13,4% 12,2% 12,8% 11,8%
Arenys de Munt 6,6% 5,6% 6,2% 7,3% 13,0% 14,5% 15,2% 16,2% 14,6%
Argentona 6,1% 5,7% 5,7% 7,9% 12,1% 11,8% 11,3% 12,7% 12,6%
Cabrera de Mar 3,3% 3,8% 3,4% 4,5% 7,0% 6,3% 5,9% 6,8% 7,1%
Cabrils 4,0% 3,1% 2,9% 3,7% 7,3% 7,4% 7,9% 8,0% 7,1%
Caldes d’Estrac 6,6% 4,5% 4,0% 4,8% 9,1% 8,2% 6,7% 7,1% 7,8%
Calella 8,6% 8,4% 7,7% 9,6% 14,7% 16,3% 17,3% 15,6% 14,7%
Canet de Mar 7,8% 6,8% 6,0% 9,5% 15,0% 14,1% 13,7% 15,7% 13,4%
Dosrius 5,1% 5,9% 6,4% 8,6% 13,0% 14,6% 14,3% 14,5% 13,4%
Malgrat de Mar 9,1% 8,4% 8,4% 11,4% 17,7% 18,2% 17,2% 16,6% 15,7%
Masnou, El 5,8% 5,3% 5,1% 7,0% 10,6% 10,4% 10,6% 11,0% 9,8%
Mataró 7,3% 7,0% 6,6% 9,6% 15,3% 15,9% 15,2% 16,4% 15,9%
Montgat 6,3% 5,9% 5,2% 7,6% 11,8% 11,5% 11,0% 11,4% 10,8%
Òrrius 16,2% 19,5% 7,1% 5,1% 11,3% 11,6% 13,9% 10,8% 8,5%
Palafolls 8,6% 7,4% 6,9% 10,7% 17,8% 17,9% 17,5% 18,7% 17,2%
Pineda de Mar 10,4% 9,9% 9,4% 12,9% 19,5% 20,2% 19,6% 18,6% 18,7%
Premià de Dalt 4,8% 1,6% 1,5% 5,9% 11,0% 11,4% 11,3% 11,6% 11,6%
Premià de Mar 6,6% 226,0% 209,9% 8,0% 12,7% 14,4% 14,6% 14,7% 14,7%
St Andreu de Llavaneres 4,8% 4,2% 3,9% 5,6% 8,8% 8,5% 9,1% 8,6% 6,6%
Sant Cebrià de Vallalta 9,7% 7,7% 6,3% 9,7% 15,9% 15,1% 15,2% 15,3% 15,8%
Sant Iscle de Vallalta 7,1% 0,8% 0,5% 4,9% 9,8% 15,2% 15,4% 14,6% 17,2%
Sant Pol de Mar 4,9% 1,2% 1,1% 5,2% 9,2% 11,7% 11,1% 9,0% 8,0%
Sant Vicenç de Montalt 4,9% 1,7% 1,9% 6,4% 8,2% 9,0% 6,9% 6,6% 6,6%
Santa Susanna 7,0% 4,0% 3,7% 10,4% 15,2% 13,8% 13,5% 13,1% 12,1%
Teià 3,6% 9,8% 8,7% 4,4% 6,7% 6,9% 6,5% 7,5% 5,0%
Tiana 4,6% 7,1% 6,1% 5,3% 9,2% 9,3% 8,1% 8,8% 8,2%
Tordera 7,2% 17,8% 18,3% 11,9% 18,2% 17,4% 17,4% 19,4% 17,4%
Vilassar de Dalt 6,2% 6,3% 6,4% 6,1% 10,6% 9,8% 10,1% 12,1% 10,6%
Vilassar de Mar 5,5% 5,9% 5,5% 7,0% 9,4% 9,4% 9,2% 10,3% 10,2%
MARESME 6,9% 6,5% 6,3% 8,8% 13,8% 14,2% 13,8% 14,4% 13,6%
Àmbit Metropolità 6,8% 6,4% 6,0% 8,3% 13,5% 14,1% 14,2% 13,7% 12,8%
Catalunya 6,5% 6,1% 5,8% 8,1% 13,1% 13,8% 14,0% 14,2% 13,2%
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir d’Hermes- Diputació de Barcelona  
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Característiques de l’atur juvenil al Maresme l’any 2013
L’any 2013 l’atur juvenil registrat al Maresme ha davallat un 10,23% vers l’any 2012 com també ho ha fet la 

taxa d’atur, que ha passat del 14,4% el 2012 al 13,6% el 2013, per la conjunció de dos factors; el descens de 
l’atur registrat i de la població activa. Com que el descens de l’atur registrat ha estat més intens que la reducció 
de la població activa, la taxa d’atur s’ha reduït. De fet, l’atur registrat en l’Àmbit Metropolità també va davallar 
(-11,9%) així com en el conjunt de Catalunya (-10,91%). Combinat a la vegada amb una reducció de la població 
activa les taxes d’atur han baixat, també pel major descens de l’atur registrat que no de la població activa.

T.22 Taxa d’atur de la població jove 16-29 anys i total per sexe i municipis. El Maresme, 2013

Municipi Taxa d’atur juvenil (16-29 anys) Taxa d’atur total
Homes Dones Total HOMES DONES TOTAL

Alella 6,0% 4,2% 5,1% 8,4% 10,3% 9,3%
Arenys de Mar 12,7% 10,9% 11,9% 13,9% 17,0% 15,3%
Arenys de Munt 14,2% 15,5% 14,8% 13,4% 17,5% 15,2%
Argentona 12,9% 12,4% 12,6% 13,6% 17,4% 15,3%
Cabrera de Mar 6,5% 7,8% 7,1% 8,4% 11,0% 9,6%
Cabrils 6,7% 7,4% 7,1% 8,3% 11,2% 9,7%
Caldes d’Estrac 8,4% 7,2% 7,8% 12,2% 14,4% 13,3%
Calella 14,9% 14,6% 14,7% 17,4% 18,5% 17,9%
Canet de Mar 14,0% 12,6% 13,4% 15,4% 19,2% 17,2%
Dosrius 14,8% 11,6% 13,4% 13,5% 19,8% 16,4%
Malgrat de Mar 14,6% 17,1% 15,7% 16,4% 19,8% 17,9%
Masnou, El 9,5% 10,3% 9,8% 13,0% 14,9% 13,9%
Mataró 16,4% 15,3% 15,9% 20,9% 23,6% 22,1%
Montgat 9,7% 11,9% 10,8% 12,4% 16,4% 14,3%
Òrrius 5,6% 13,0% 8,5% 9,4% 17,0% 12,7%
Palafolls 16,2% 18,2% 17,2% 15,7% 18,9% 17,2%
Pineda de Mar 18,0% 19,6% 18,7% 21,0% 24,5% 22,6%
Premià de Dalt 12,3% 10,7% 11,6% 12,2% 16,7% 14,3%
Premià de Mar 15,0% 14,4% 14,7% 18,4% 19,3% 18,8%
St Andreu de Llavaneres 6,7% 6,4% 6,6% 8,7% 12,7% 10,6%
Sant Cebrià de Vallalta 14,6% 17,5% 15,8% 13,9% 20,6% 16,8%
Sant Iscle de Vallalta 14,0% 20,5% 17,0% 17,1% 21,7% 19,1%
Sant Pol de Mar 9,5% 6,4% 8,0% 9,9% 12,6% 11,1%
Sant Vicenç de Montalt 7,4% 5,6% 6,6% 8,7% 12,1% 10,3%
Santa Susanna 12,9% 11,0% 12,1% 13,2% 17,9% 15,3%
Teià 5,4% 4,5% 5,0% 9,0% 10,9% 9,9%
Tiana 8,3% 8,1% 8,2% 8,4% 12,6% 10,4%
Tordera 16,4% 18,5% 17,4% 18,6% 22,8% 20,5%
Vilassar de Dalt 10,2% 11,4% 10,7% 11,7% 14,9% 13,2%
Vilassar de Mar 9,8% 10,6% 10,2% 11,1% 14,1% 12,5%
MARESME 13,7% 13,5% 13,6% 16,2% 19,0% 17,5%
Àmbit Metropolità 12,8% 12,9% 12,8% 15,4% 17,3% 16,3%
Catalunya 13,1% 13,3% 13,2% 15,2% 17,2% 16,1%
Font: Diputació de Barcelona i Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

La informació a escala municipal indica que en 25 dels 30 municipis de la comarca l’atur juvenil ha disminuït 
en relació a l’any anterior, en uns altres 4 ha augmentat i en un cas s’ha mantingut igual (vegeu taula 20). Allà 
on el descens ha estat més intens en termes relatius és a Teià (-34,09%) seguit per Alella (-32,81%) i Òrrius 
(-28,57%). Per contra, els increments més intensos s’han produït a Sant Iscle de Vallalta (23,08%), Cabrera 
de Mar (6,67%) i Caldes d’Estrac (6,25%). Pel que fa la taxa d’atur, recollida a la taula 21, ha davallat en 24 
municipis mentre que ha augmentat en 6. En aquest cas s’evidencia el paper que juga la població activa. Així, a 
tall d’exemple, veiem que a Sant Vicenç de Montalt l’atur registrat s’ha mantingut i la taxa d’atur ha baixat. Això 
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vol dir que la població activa ha augmentat. Un altre cas és el de Pineda de Mar en què l’atur registrat ha baixat 
i la taxa d’atur ha pujat. Això ha estat així perquè l’atur ha baixat més que la població activa.

Com hem vist doncs, l’augment o el descens de la taxa d’atur no depèn, només, de les persones aturades 
registrades sinó també de la població activa, en la composició de la qual també hi tenen infl uència factors 
demogràfi cs i econòmics.

La taxa d’atur juvenil pel Maresme és, com ja hem dit, del 13,6%, 3,9 punts percentuals menys a la registrada 
pel conjunt de la comarca que és del 17,5%. Això representa un canvi important en relació el darrer informe. En 
aquell cas vèiem, per l’any 2010, que la taxa d’atur juvenil era més d’un punt percentual menor a la registrada 
pel conjunt de la comarca. Una vegada més la causa la trobem no només en el descens de l’atur juvenil registrat 
sinó també en la reducció de la població activa d’aquest col•lectiu.

La taula 22 permet veure que això és així per la majoria dels municipis de la comarca. Només Palafolls 
és un cas diferent; coincideix la taxa d’atur juvenil amb la taxa global del municipi. El municipi en què la taxa 
d’atur juvenil es distancia més de la taxa municipal és Mataró en què és una mica més de sis punts percentuals 
inferior a la municipal. La que menys oscil•lació presenta és la d’Arenys de Mar (0,4 punts percentuals menor). 
Així, a diferència del que vèiem l’any 2010, el 2013 no hi ha cap municipi doncs, en què la taxa d’atur juvenil 
superi la municipal.

Si ens referim a les taxes segons el sexe, la de les dones segueix essent superior a la dels homes pel conjunt 
de la comarca així com per cadascun dels municipis que l’integren. Aquestes diferències es reprodueixen en 
14 municipis de la comarca quan ens concentrem en el col•lectiu juvenil (vegeu taula 22). En relació a l’informe 
del 2010 hi trobem doncs una diferència notable ja que en aquell cas vèiem que les taxes femenines eren, en la 
pràctica totalitat dels municipis, menors que les masculines. De fet, només en sis casos la taxa juvenil femenina 
superava la masculina.

En aquest punt caldria una anàlisi de cada municipi per determinar el perquè d’aquesta evolució de les 
taxes. 

Pel que fa a l’atur registrat per sexe, edat i nivell formatiu, dades que hem recollit a la taula 23, bona part de 
les persones aturades registrades a la comarca acrediten un nivell formatiu bàsic, és a dir, d’estudis generals-
estudis secundaris i programes de formació professional estudis secundaris. En concret suposen el 71,25% de 
l’atur registrat a la comarca.

Si ens concentrem en el col•lectiu jove, aquesta xifra es converteix en el 76,04% de l’atur registrat juvenil. 
En aquest cas, el pes dels joves que acrediten estudis inferiors és del 6,99%, molt inferior al percentatge que 
suposa en el conjunt de les persones aturades (14,26%), i un 16,98% els que n’acrediten de post-secundaris 
(14,49% en el conjunt de la comarca).

Per trams d’edats, el pes de l’atur registrat varia. Així, com sembla lògic, l’atur registrat dels joves d’entre 16 
i 19 anys suposa el 9,69% de l’atur juvenil registrat, el del tram 20-24 anys representa el 32,43% mentre que 
més de la meitat de l’atur juvenil es concentra en el tram d’edat 25-29 anys (57,89%). Si a l’edat hi sumem el 
nivell formatiu veiem que els aturats més joves amb estudis secundaris representen l’11,82% de l’atur juvenil, 
els de 20-24 anys el 34,56% i els de 25-29 anys el 53,62%, de fet, seguint la lògica de les taxes d’activitat que 
acostumen a ser superiors com més avançada és l’edat del jovent. Quan posem en relació el nivell formatiu de 
les persones joves aturades amb els aturats del seu propi tram d’edat veiem que el pes dels aturats amb estudis 
secundaris disminueix com més edat té el grup. És evident que això s’esdevé pel fet que a certes edats hi ha 
nivells formatius que no es poden haver assolit.

En comparació amb les dades del 2010, el pes dels joves de 16-19 anys aturats sobre el total del col•lectiu 
juvenil ha augmentat lleument ja que ha passat de representar el 9,57% al 9,69% del 2013. En canvi, ha minvat 
el pes dels joves aturats amb edats compreses entre els 20 i els 24 anys, els quals han passat de representar 
el 34,33% de l’atur juvenil a representar-ne el 32,43%. Quant al tram 25-29 anys ha augmentat ja que ha passat 
de suposar el 56,09% del jovent aturat a representar el 57,89% de l’atur juvenil registrat.
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T.23 Atur registrat per sexe, edat i nivell formatiu. El Maresme, 2013

Edat Sexe Sense 
estudis

Estudis 
primaris 

incomplets

Estudis 
primaris 
complets

Programes 
de formació 
professional 

- Estudis 
secundaris

Educació 
general 
- Estudis 

Secundaris

Tècnics-
professionals 

superiors - 
Estudis post-
secundaris

Universitaris 
primer cicle - 
Estudis post-
secundaris

Universitaris 
segon i 

tercer cicle 
- Estudis 

post-
secundaris

Altres 
estudis 
post-

secundaris
TOTAL

Menors 
de 20

Homes 2 7 15 24 281 1 0 0 0 330
Dones 0 5 7 28 164 1 0 0 0 204
Total 2 12 22 51 445 2 0 0 0 535

De 20 
a 24

Homes 9 18 37 136 705 64 9 20 0 999
Dones 9 15 19 143 467 66 24 50 0 792
Total 18 33 56 279 1172 130 33 70 0 1791

De 25 
a 29

Homes 21 57 43 177 1092 129 52 83 2 1656
Dones 39 39 45 191 791 157 123 154 2 1541
Total 60 96 87 368 1883 287 174 237 4 3197

De 30 
a 34

Homes 53 139 97 166 1493 135 62 119 1 2265
Dones 53 75 64 230 1107 200 144 193 3 2069
Total 106 214 161 396 2600 335 206 312 4 4334

De 35 
a 39

Homes 83 193 106 225 1735 168 88 130 3 2731
Dones 53 91 77 319 1383 374 191 244 2 2735
Total 137 284 183 544 3119 542 279 375 5 5466

De 40 
a 44

Homes 77 180 130 225 1675 151 74 133 0 2644
Dones 54 86 84 298 1497 282 122 210 4 2637
Total 131 266 214 523 3172 433 195 343 4 5281

De 45 
a 49

Homes 72 191 155 233 1787 142 51 110 1 2742
Dones 66 103 108 337 1615 218 84 137 4 2672
Total 139 294 264 570 3402 359 134 247 5 5413

De 50 
a 54

Homes 71 177 217 145 1712 97 48 81 2 2548
Dones 77 119 218 240 1735 110 50 90 2 2641
Total 148 296 435 385 3447 206 98 171 4 5189

De 55 
a 59

Homes 50 150 321 85 1652 74 47 79 1 2458
Dones 74 189 399 163 1981 63 43 57 2 2969
Total 124 338 719 248 3633 137 90 135 3 5426

De 60 
a 64

Homes 39 91 207 35 925 34 53 55 1 1441
Dones 45 161 310 87 1149 26 30 23 1 1832
Total 85 252 517 123 2074 60 83 78 2 3273

Més de 
64

Homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL
Homes 477 1203 1328 1451 13057 994 482 810 11 19813
Dones 471 882 1330 2036 11888 1497 810 1157 20 20091
Total 948 2085 2658 3487 24945 2491 1292 1967 31 39904

Font. Elaboració Observatori Desenvolupament Local del Maresme a partir del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

El més preocupant però és el fet que el 83% del jovent aturat acredita un nivell formatiu d’estudis secundaris 
o inferior, bo i que aquesta dada ha millorat en relació a l’any 2010 en què era del 87,69%. L’atur registrat de 
joves amb nivells formatius post-secundaris és del 17%. És evident doncs que, globalment, a més estudis 
menys atur. Per tant, la formació és un factor en el qual cal incidir si bé, també caldrà treballar amb el teixit 
productiu per saber quins perfi ls professionals necessita.

Per sexes, les diferències són clares. Per una banda, i com ja hem comentat amb anterioritat, en els tres 
trams d’edats joves els homes són més nombrosos en les llistes d’atur que no pas les dones donat que les 
dones es mantenen, en general, més temps en l’etapa educativa. Ara bé, per altra banda, tenint en compte el 
sexe i el nivell d’estudis acreditats, el cert és el que el nombre d’homes aturats és major en els nivells d’estudis 
inferiors i en els estudis secundaris i inferiors però, en canvi, en els estudis post-secundaris el nombre de dones 
aturades és més gran que el d’homes.
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De fet, les diferències en l’atur registrat per sexes s’atenua a mesura que les edats avancen. En el tram 16-
19 anys els homes són el 61,68% dels aturats i les dones el 38,32%. Pel tram 20-24 les diferències s’atenuen 
de manera que els nois són el 55,77% dels aturats i les noies el 44,23%. En el tram 25-29 anys les diferències 
segueixen existint si bé en un grau molt menor, els nois són el 51,8% del jovent aturats d’aquestes edats i les 
noies el 48,2%.

4.6 OCUPACIÓ
A escala local només disposem d’informació en relació a l’ocupació de les persones per edats cada deu anys, 
la qual es recull en els Censos de població i habitatges. Malgrat això, i com a conseqüència del gran canvi 
metodològic del Cens corresponent a l’any 2011 –que ja hem comentat-, aquest no facilita aquesta informació 
a escala local. Per tant, és evident, que hem de cenyir-nos a la informació disponible a escala provincial i de 
comunitat autònoma i que prové de l’Enquesta de Població Activa18. 

La taxa d’ocupació és l’indicador que ens permet fer el seguiment d’aquesta variable. Així, en els gràfi cs que 
segueixen (gràfi cs 36 i 37) observem que la taxa d’ocupació global ha tendit a la baixa, especialment d’ençà 
l’inici de la crisi econòmica. 

De fet, l’evolució de la taxa ha estat pràcticament la mateixa pel conjunt de la província de Barcelona com 
pel conjunt de Catalunya. L’any 2005, en un context econòmic expansiu, les taxes d’ocupació rondaven el 
58% - un 57,8% a la província i un 57,7% en el conjunt de Catalunya- mentre que l’any 2007, justament abans 
del fort desplomament de l’economia, aquesta havia sobrepassat el 59% -59,2% a la província i els 59,3% a 
Catalunya-.

G.36 Evolució de la taxa d’ocupació per tams d’edat. Província de Barcelona, 2005-2013

16-19 20-24 25-54 55 i més Total
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

L’any 2013 la taxa d’ocupació general se situa en el 48,4% a la província de Barcelona i en el 48,5% a 
Catalunya. Així doncs, es fa ben palesa la caiguda de l’ocupació en tant que la taxa ha reculat gairebé 11 punts 
punts en el període 2007-2013 en tots dos àmbits territorials considerats.

El comportament a la baixa no ha tingut la mateixa magnitud si considerem els diferents trams d’edat. 

En el cas de la província de Barcelona, pel període 2007-2013 la caiguda més important s’ha produït en el 
tram d’edat dels joves de 20-24 anys en què ha disminuït 26,6 punts. Ho ha fet en 17,3 punts pel col•lectiu més 
jove (16-19 anys) i en 11,7 en el tram 25-54 anys i 2,2 en el col•lectiu de 55 anys i més. Es palesa així el fet que 
les taxes d’ocupació han tingut variacions menors en les edats considerades plenament actives mentre que els 
descensos més importants s’han produït en les edats més joves que són, de fet, les menys actives.  L’any 2009 
és aquell en què més cau la taxa d’ocupació en tots els trams d’edat.

18L’Enquesta de Població Activa (EPA) és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme per l’INE (Instituto Nacional de Es-
tadística) a tot el territori espanyol que s’adreça a la població que resideix en habitatges familiars. La seva fi nalitat fonamental és conèixer les 
característiques de la població en relació amb el mercat de treball. Els seus resultats, publicats trimestralment, són considerats els de referència 
a tots els organismes ofi cials d’Espanya i internacionals. De fet, les seves dades omplen, una vegada a l’any, l’Enquesta de Forces del treball 
de l’Eurostat.



54

Les realitats juvenils del Maresme 2014

G.37 Evolució de la taxa d’ocupació per tams d’edat. Catalunya, 2005-2013

16-19 20-24 25-54 55 i més Total
Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Pel que fa el conjunt de Catalunya, el comportament ha estat pràcticament idèntic al que hem vist per la 
província. La diferència més important rau en el fet que les taxes d’ocupació en els col•lectius més joves han 
disminuït encara una mica més en el període 2007-2013; un 27,8 punts en el cas del grup 20-24 anys, en 18,3 
punts en el cas dels joves de 16-19 anys. Pel grup 22-54 anys la taxa ha caigut 11 punts en aquest període i 
en dos punts en el cas de les persones de 55 anys i més.

D’entre els col•lectiu joves, la taxa d’ocupació més elevada la presenta el grup de 25-29 anys. No disposem 
d’una sèrie temporal però sí de les dades pels anys 2012 i 2013. Aquestes indiquen taxes per l’any 2012 del 
68,2% a la província de Barcelona i del 67% en el conjunt de Catalunya i, pel 2013, del 64,9% i del 65,2%, 
respectivament. És evident doncs, que es produeix un canvi important en l’activitat d’aquest col•lectiu a partir 
dels 25 anys. De fet, és un altre indicador que corrobora la transició escola-treball.

3.7 CONTRACTACIÓ LABORAL
L’evolució i la tendència de la contractació a la comarca van canviar arran de l’impacte de la crisi econòmica. 

Després d’assolir un màxim de 102.979 noves contractacions l’any 2006, l’any 2008 va caure (-11,43%) per 
acabar de desplomar-se l’any 2009 (-24,48%) en què es van formalitzar 77.772 nous contractes al llarg de 
l’any. L’any 2012 s’albira una certa recuperació en el volum de contractes que es manté el 2013.

G.38 Evolució contractació. El Maresme, 2005-2013

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Les dades per municipis també mostren una evolució semblant (vegeu annex). De tota manera, el més 
destacable és, per una banda, que la gran majoria l’any 2013 van formalitzar menys contractes que l’any 2012. 
I, per l’altra, que, bo i el minso augment en el volum de contractes, només en sis municipis la xifra de nous 
contractes formalitzats l’any 2013 superen els registrats l’any 2005. De fet, el mateix succeeix pel conjunt de 
la comarca, de la província i de Catalunya. En tots tres casos l’any 2013 ha tancat amb un lleu increment del 
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nombre de contractes. Bo i això, el volum de contractes ha estat encara menor a les xifres assolides l’any 2005; 
un 12,01% menor al Maresme, un 19,36% a la província i un 19% en el conjunt de Catalunya.

Contractació laboral juvenil
Pel que fa la contractació en relació al col•lectiu juvenil, l’evolució ha estat semblant a la que hem vist pel 

conjunt de la comarca si bé, aquesta ha anat disminuint fi ns l’any 2012, mentre que l’any 2013 presenta una 
lleugera millora.

G.39 Evolució contractació juvenil. El Maresme, 2005-2013

Font: Elaboració de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

La contractació juvenil suposava, l’any 2005, el 52,94% dels contractes generats a la comarca aquell any. 
L’any 2013 la població juvenil ha formalitzat el 37,37% de les noves contractacions generades a la comarca. 
És evident, doncs, que el descens de la contractació ha tingut una major incidència en el col•lectiu de persones 
joves. De fet, la variació 2005-2013 és del 37,87% negatiu, mentre que per la comarca, com hem vist, aquesta 
variació és del 12,01% negatiu.

És evident que les xifres no són bones. Malgrat això, determinar fi ns a quin grau són negatives és difícil ja 
que la diferent naturalesa de les dades de què disposem no permeten una relació/comparativa directa.

La nova contractació s’ha caracteritzat sovint a la comarca per la seva temporalitat, tal i com il•lustra el gràfi c 
40. Així, l’índex de temporalitat de la nova contractació és molt elevat a la comarca i l’any 2013 s’ha situat en 
el 86,73%. En el mateix gràfi c s’evidencia que l’índex de temporalitat contractual juvenil supera, amb escreix, 
l’índex comarcal, en situar-se en el 89,49% dels nous contractes. De fet, de la sèrie temporal que representem 
l’índex corresponent al col•lectiu juvenil ha estat sempre superior al general de la comarca.

De tota manera, la contractació temporal és una constant a la comarca, amb independència del grup d’edat 
si bé és cert que, en termes generals, es compleix la premissa de a més edat menys temporalitat. 

G.40 Evolució de la taxa de temporalitat contractual juvenil i total. El Maresme, 2005-2013

Maresme Joves 16-29 anys

Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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5. ANNEXOS
5.1 POBLACIÓ

Població jove (15-29 anys) per grups quinquennals i municipis. El Maresme, 2013

Municipi 15-19 anys 20-24 anys 25-29 anys Total joves 15-29 
anys

% sobre total de 
població

Alella 498 458 486 1.442 14,88%
Arenys de Mar 730 708 853 2.291 15,05%
Arenys de Munt 415 394 429 1.238 14,42%
Argentona 603 563 646 1.812 15,20%
Cabrera de Mar 276 233 267 776 17,13%
Cabrils 452 378 330 1.160 16,15%
Caldes d’Estrac 110 115 133 358 12,97%
Calella 848 817 1.094 2.759 14,94%
Canet de Mar 552 613 698 1.863 13,19%
Dosrius 208 211 273 692 13,35%
Malgrat de Mar 787 893 1.020 2.700 14,65%
Masnou, El 1.088 1.101 1.260 3.449 15,26%
Mataró 5.526 6.413 8.113 20.052 16,16%
Montgat 402 437 697 1.536 13,89%
Òrrius 28 32 34 94 14,20%
Palafolls 423 409 494 1.326 14,60%
Pineda de Mar 1.215 1.295 1.507 4.017 15,36%
Premià de Dalt 541 523 580 1.644 15,93%
Premià de Mar 1.375 1.365 1.517 4.257 15,13%
St Andreu de Llavaneres 615 499 523 1.637 15,50%
Sant Cebrià de Vallalta 140 117 141 398 11,82%
Sant Iscle de Vallalta 71 54 47 172 13,00%
Sant Pol de Mar 217 217 234 668 13,19%
Sant Vicenç de Montalt 297 239 202 738 12,40%
Santa Susanna 182 156 142 480 14,44%
Teià 331 340 318 989 16,10%
Tiana 477 393 384 1.254 15,25%
Tordera 717 784 1.097 2.598 15,88%
Vilassar de Dalt 428 387 439 1.254 14,12%
Vilassar de Mar 1.007 947 1.032 2.986 14,91%
MARESME 20.559 21.091 24.990 66.640 15,23%
Àmbit Metropolità 211.903 235.951 299.624 747.478 15,61%
Catalunya 340.420 375.305 465.666 1.181.391 15,64%
Font: Padró contínu-IDESCAT i Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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Evolució del pes relatiu de la població estrangera a l’Àmbit Metropolità i a Catalunya 2000-2013

Àmbit Metropolità Catalunya

Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme

Distribució de la població estrangera per sexes. Municipis del Maresme, 2013
Municipi Homes Dones

Alella 50,35% 49,65%
Arenys de Mar 50,48% 49,52%
Arenys de Munt 51,51% 48,49%
Argentona 52,06% 47,94%
Cabrera de Mar 45,28% 54,72%
Cabrils 47,18% 52,82%
Caldes d’Estrac 44,53% 55,47%
Calella 53,94% 46,06%
Canet de Mar 48,02% 51,98%
Dosrius 45,97% 54,03%
Malgrat de Mar 54,28% 45,72%
Masnou, El 45,80% 54,20%
Mataró 55,65% 44,35%
Montgat 43,40% 56,60%
Òrrius 61,90% 38,10%
Palafolls 48,55% 51,45%
Pineda de Mar 54,70% 45,30%
Premià de Dalt 49,69% 50,31%
Premià de Mar 53,94% 46,06%
Sant Andreu de Llavaneres 46,86% 53,14%
Sant Cebrià de Vallalta 50,00% 50,00%
Sant Iscle de Vallalta 57,89% 42,11%
Sant Pol de Mar 53,24% 46,76%
Sant Vicenç de Montalt 48,53% 51,47%
Santa Susanna 47,94% 52,06%
Teià 51,22% 48,78%
Tiana 47,86% 52,14%
Tordera 49,00% 51,00%
Vilassar de Dalt 47,15% 52,85%
Vilassar de Mar 45,52% 54,48%
MARESME 52,75% 47,25%
Àmbit Metropolità 52,09% 47,91%
Catalunya 52,66% 47,34%
Font: Padró contínu-IDESCAT i Observatori de Desenvolupament Local del Maresme
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Població juvenil per nacionalitat-països. El Maresme, 2013

Nacionalitat Valors 
absoluts Valores relatius Nacionalitat Valors absoluts Valores 

relatius 
Espanya 55.048 82,61% Veneçuela 78 0,12%
Marroc 3.596 5,40% Portugal 74 0,11%
Gàmbia 878 1,32% Resta d'Àfrica 68 0,10%
Senegal 558 0,84% Polònia 65 0,10%
Xina 519 0,78% Mèxic 62 0,09%
Itàlia 436 0,65% Estats Units d'Amèrica 46 0,07%
Romania 429 0,64% Resta d'Àsia 39 0,06%
Equador 400 0,60% Armènia 38 0,06%
Colòmbia 377 0,57% Algèria 34 0,05%
Argentina 359 0,54% Àustria 24 0,04%
Bolívia 294 0,44% Bèlgica 23 0,03%
Resta d'Amèrica del Sud 289 0,43% Geòrgia 16 0,02%
República Dominicana 281 0,42% Moldàvia 16 0,02%
Rússia 234 0,35% Suècia 16 0,02%
Brasil 217 0,33% Bangla Desh 13 0,02%
Uruguai 196 0,29% Dinamarca 12 0,02%
Mali 193 0,29% Andorra 11 0,02%
Hondures 173 0,26% Filipines 11 0,02%
França 154 0,23% Nigèria 11 0,02%
Guinea (Conakri) 141 0,21% Grècia 10 0,02%
Resta d'Europa 137 0,21% Irlanda 9 0,01%
Alemanya 113 0,17% Finlàndia 8 0,01%
Xile 101 0,15% Suïssa 8 0,01%
Perú 100 0,15% Japó 7 0,01%
Cuba 96 0,14% Mauritània 7 0,01%
Índia 93 0,14% Ghana 4 0,01%
Pakistan 93 0,14% Noruega 3 0,005%
Regne Unit 91 0,14% Resta d'Oceania 3 0,005%
Bulgària 82 0,12% Austràlia 1 0,002%
Resta d'Amèrica Central i Carib 82 0,12% Luxemburg 1 0,002%
Ucraïna 82 0,12% República de Sudàfrica 1 0,002%
Països Baixos 79 0,12% TOTAL 66.640 100,00%
Font: IDESCAT. Padró contínu
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5.2 FORMACIÓ
Alumnat a l’ESO per municipis. Total i estrangers. El Maresme, curs 2011-2012

Municipi Total Estrangers % estrangers Magreb % Magreb/ 
estrangers

Amèrica Sud 
i Central

% Amèrica 
S i C/ 

estrangers
Alella 560 36 6,43% 5 13,89% 23 63,89%
Arenys de Mar 669 90 13,45% 19 21,11% 55 61,11%
Arenys de Munt 294 15 5,10% 2 13,33% 7 46,67%
Argentona 475 16 3,37% - - 12 75,00%
Cabrera de Mar 214 4 1,87% 1 25,00% 1 25,00%
Cabrils 194 20 - - - 5 25,00%
Caldes d’Estrac - - - - - - -
Calella 938 190 20,26% 63 33,16% 81 42,63%
Canet de Mar 586 52 8,87% 22 42,31% 22 42,31%
Dosrius 132 - - - - -
Malgrat de Mar 881 92 10,44% 23 25,00% 31 33,70%
Masnou, El 877 81 9,24% 25 30,86% 38 46,91%
Mataró 5.054 884 17,49% 433 48,98% 249 28,17%
Montgat 554 24 4,33% 3 12,50% 17 70,83%
Òrrius - - - - - - -
Palafolls 318 19 5,97% 4 21,05% 5 26,32%
Pineda de Mar 844 194 22,99% 62 31,96% 61 31,44%
Premià de Dalt 428 32 7,48% 12 37,50% 16 50,00%
Premià de Mar 1.048 184 17,56% 77 41,85% 68 36,96%
St Andreu de Llavaneres 376 39 10,37% 2 5,13% 12 30,77%
Sant Cebrià de Vallalta - - - - - - -
Sant Iscle de Vallalta - - - - - - -
Sant Pol de Mar - - - - - - -
Sant Vicenç de Montalt 252 22 8,73% 1 4,55% 15 68,18%
Santa Susanna - - - - - - -
Teià 213 5 2,35% - - 2 40,00%
Tiana 53 3 5,66% - - 1 33,33%
Tordera 496 55 11,09% 10 18,18% 31 56,36%
Vilassar de Dalt 413 21 5,08% 3 14,29% 9 42,86%
Vilassar de Mar 771 68 8,82% 14 20,59% 39 57,35%
MARESME 16.640 2.146 12,90% 791 36,86% 800 37,28%
Àmbit Metropolità 174.834 27.325 15,63% 4.767 17,45% 14.274 52,24%
Catalunya 281.272 48.253 17,16% 11.702 24,25% 20.613 42,72%
Font: Departament d’Ensenyament. Sistema d’Indicadors i Estadística. Estadística de l’Ensenyament

Evolució d’alumnes en els CFGM per municipis.
Municipi 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Arenys de Mar 28 35 32 40 34 30 37 42 53
Calella 279 276 301 276 273 290 334 321 334
Malgrat de Mar 19 26 30 32 28 32 38 49 61
Masnou, el 104 48 53 55 50 52 62 62 85
Mataró 741 817 841 843 887 978 1141 1267 1402
Pineda de Mar 48 57 38 33 37 68 96 166 168
Premià de Mar 153 138 145 131 156 192 178 225 245
Tordera 23 18 17 27 24 31 20 25 29
Maresme 1395 1415 1457 1437 1489 1673 1906 2157 2377
Catalunya 34131 34597 36209 38007 41079 43825 48344 53090 56304
Font: Departament d’Ensenyament. Servei d’Indicadors i Estadística.
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Evolució d’alumnes en els CFGS per municipis.
Municipi 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Alella * * * * * 18 26 21 30
Arenys de Mar * * * * * * * * *
Calella 142 201 208 190 201 238 232 233 256
Malgrat de Mar 24 24 25 9 * * * * *
Masnou, el 159 150 138 149 153 153 159 160 135
Mataró 668 649 662 752 762 836 862 883 984
Pineda de Mar 27 28 19 6 * 30 62 95 125
Premià de Mar 105 109 104 98 104 111 102 81 88
Tordera * * * * * * * * *
Maresme 1125 1161 1156 1204 1220 1386 1443 1473 1618
Catalunya 34473 33783 34783 37475 39641 42531 46167 49180 51100
Font: Departament d’Ensenyament. Servei d’Indicadors i Estadística.

        
Població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció i àmbit,  2011
Nivell instrucció Maresme Àmbit Metropolità Catalunya
No sap llegir o escriure 6.715 64.726 106.217
Sense estudis 27.891 334.812 517.107
Educació primària 45.514 498.021 837.313
ESO 105.938 1.051.506 1.762.340
Batxillerat superior 48.448 557.393 843.227
FP Grau Mitjà 24.370 270.684 437.978
FP Grau superior 24.854 299.337 454.519
Diplomatura 25.313 273.680 418.988
Grau universitari 8.520 104.355 146.704
Llicenciatura i doctorat 35.932 510.200 699.055
Total 353.494 3.964.714 6.223.448
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.

 
Població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció i sexe. El Maresme, 2011
Nivell instrucció Homes % Dones Total Total
No sap llegir o escriure 2.432 36,22% 4.283 63,78% 6.715
Sense estudis 11.847 42,48% 16.044 57,52% 27.891
Educació primària 21.340 46,89% 24.174 53,11% 45.514
ESO 55.657 52,54% 50.281 47,46% 105.938
Batxillerat superior 24.759 51,10% 23.689 48,90% 48.448
FP Grau Mitjà 12.882 52,86% 11.487 47,14% 24.370
FP Grau superior 13.340 53,67% 11.514 46,33% 24.854
Diplomatura 11.067 43,72% 14.247 56,28% 25.313
Grau universitari 4.114 48,29% 4.405 51,70% 8.520
Llicenciatura i doctorat 17.325 48,22% 18.607 51,78% 35.932
Total 174.763 49,44% 178.731 50,56% 353.494
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.
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 Població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció i sexe. El Maresme, municipis, 2011

Municipi
No sap 
llegir o 

escriure
Sense 
estudis

Educació 
primària ESO Batxillerat 

superior
FP grau 

mitjà
FP grau 
superior Diplomatura Grau 

universitari
Llicenciatura 

i doctorat Total

Alella .. 246 705 1.300 1.413 449 602 777 427 1.642 7.593
Arenys de Mar .. 643 1.920 3.395 2.107 980 896 656 314 1.117 12.154
Arenys de Munt .. 372 1.088 2.165 684 543 516 520 173 586 6.738
Argentona 102 702 1.111 3.176 1.111 636 782 801 150 868 9.440
Cabrera de Mar
Cabrils .. 187 432 1.035 1.124 294 299 738 283 1.100 5.526
Caldes d’Estrac
Calella 230 909 2.323 4.579 2.301 1.221 988 901 395 1.146 14.993
Canet de Mar .. 978 1.428 3.128 1.587 811 984 857 261 1.200 11.297
Dosrius .. 270 291 1.424 567 412 292 292 .. 484 4.111
Malgrat de Mar 304 1.338 2.319 5.710 1.676 1.172 701 760 261 935 15.176
Masnou, el 205 1.351 1.875 4.584 3.051 1.082 1.230 1.882 580 2.812 18.653
Mataró 2.978 11.044 14.341 32.744 10.835 6.500 7.080 6.054 1.689 7.986 101.252
Montgat .. 480 1.345 2.422 965 819 912 780 208 920 8.939
Òrrius
Palafolls 204 476 711 2.751 804 659 589 463 .. 317 7.066
Pineda de Mar 545 2.209 3.389 8.309 2.530 1.286 991 884 515 933 21.592
Premià de Dalt .. 537 880 1.929 1.512 520 587 794 337 1.237 8.399
Premià de Mar 749 1.863 2.585 6.310 3.177 1.494 1.826 1.842 564 2.569 22.979
Sant Andreu de 
Llavaneres .. 372 662 2.181 1.460 353 518 840 436 1.419 8.333

Sant Cebrià de 
Vallalta
Sant Iscle de 
Vallalta
Sant Pol de Mar .. 117 580 1.023 760 261 196 411 132 613 4.109
Sant Vicenç de 
Montalt .. 78 373 816 939 372 440 618 122 655 4.429

Santa Susanna
Teià .. 152 427 1.099 950 353 419 439 184 810 4.891
Tiana 98 272 414 1.364 1.381 408 542 636 221 1.152 6.486
Tordera 318 1.296 2.389 5.221 1.068 1.229 617 407 .. 319 13.052
Vilassar de Dalt .. 415 899 2.020 1.162 513 551 526 189 876 7.200
Vilassar de Mar .. 993 1.649 3.874 3.231 1.015 1.215 1.155 401 2.529 16.207
EL MARESME 6.715 27.891 45.514 105.938 48.448 24.370 24.854 25.313 8.520 35.932 353.494
ÀMBIT 
METROPOLITÀ 64.726 334.812 498.021 1.051.506 557.393 270.684 299.337 273.680 104.355 510.200 3.964.714

CATALUNYA 106.217 517.107 837.313 1.762.340 843.227 437.978 454.519 418.988 146.704 699.055 6.223.448
Font: Idescat

          



63

Les realitats juvenils del Maresme 2014

5.3 SITUACIÓ LABORAL
Pes de la població inactiva

Grup d'edat 2005 2010 2013
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

16-19 8,14% 8,99% 17,12% 9,78% 9,19% 18,97% 10,56% 10,31% 20,87%
20-24 4,27% 5,65% 9,92% 4,83% 5,29% 10,12% 5,06% 5,59% 10,65%
25-29 1,92% 3,85% 5,76% 2,24% 2,67% 4,91% 1,18% 2,65% 3,84%
30-34 1,12% 4,62% 5,74% 1,06% 3,90% 4,96% 1,41% 3,11% 4,52%
35-39 0,87% 4,29% 5,16% 1,00% 4,64% 5,64% 1,39% 3,70% 5,09%
40-44 0,94% 6,98% 7,92% 1,39% 4,88% 6,27% 1,70% 4,19% 5,88%
45-49 1,07% 6,10% 7,16% 1,79% 4,70% 6,48% 1,68% 4,50% 6,18%
50-54 1,54% 7,54% 9,08% 1,80% 6,45% 8,25% 2,16% 5,20% 7,36%
55-59 4,30% 10,15% 14,45% 2,57% 8,89% 11,46% 3,18% 7,79% 10,97%
60-64 6,86% 10,81% 17,68% 9,87% 13,07% 22,94% 10,73% 13,91% 24,64%
Total 31,03% 68,97% 100,00% 36,32% 63,68% 100,00% 39,06% 60,94% 100,00%
Font: elaboració de l'Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir de l'Hermes-Diputació de Barcelona

Evolució de la taxa d'ocupació per grups d'edat. Província Barcelona
Any 16-19 20-24 25-54 55-64 Total
2005 23,6% 59,8% 76,9% 46,4% 67,4%
2006 23,1% 61,3% 77,4% 51,5% 68,9%
2007 23,0% 63,8% 75,6% 52,0% 70,7%
2008 19,8% 60,0% 77,1% 55,3% 69,0%
2009 12,5% 44,6% 69,9% 50,7% 61,6%
2010 9,8% 46,2% 69,7% 47,7% 61,0%
2011 nd nd nd nd 50,8%
2012 6,0% 37,0% 71,0% 20,6% 49,2%
2013 6,1% 38,7% 70,6% 19,8% 48,4%

Font: Elaboració Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir de les dades d'Hermes-Diputació de Barcelona

Evolució de la taxa d'ocupació per grups d'edat. Catalunya
Any 16-19 20-24 25-54 55 i més Total
2005 24,7% 64,3% 79,9% 20,9% 57,0%
2006 25,0% 64,6% 80,9% 22,2% 58,1%
2007 24,5% 65,4% 81,3% 22,1% 58,4%
2008 20,7% 61,2% 80,0% 23,1% 57,5%
2009 13,2% 48,3% 74,4% 21,6% 52,5%
2010 10,2% 47,0% 73,9% 21,1% 51,7%
2011 nd nd nd nd 50,9%
2012 6,3% 37,4% 70,8% 20,9% 49,2%
2013 6,3% 37,7% 70,8% 20,2% 48,5%

Font: Institut Estadística de Catalunya (IDESCAT)
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Evolució dels contractes laborals per municipis, El Maresme 2005-2013
Municipis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alella 1.221 1.301 1.316 1.223 1.116 1.182 1.368 1.595 1.096
Arenys de Mar 2.983 2.971 2.828 2.802 2.388 2.132 1.955 2.086 1.885
Arenys de Munt 2.229 2.350 1.981 1.618 1.712 1.538 1.752 1.724 1.498
Argentona 2.085 2.318 2.637 2.586 2.068 2.013 1.815 2.380 1.456
Cabrera de Mar 3.869 3.861 3.746 3.047 2.538 2.743 3.269 2.611 1.988
Cabrils 1.122 1.215 1.116 1.222 1.219 1.153 1.453 1.303 1.024
Caldes d'Estrac 350 380 365 386 362 408 569 459 412
Calella 5.603 6.102 6.319 5.857 5.294 5.301 5.440 5.943 5.323
Canet de Mar 2.275 2.564 3.144 2.757 2.659 2.039 1.475 1.538 1.184
Dosrius 546 1.039 846 877 821 665 578 621 642
Malgrat de Mar 4.394 4.737 4.473 3.726 2.988 2.975 2.944 2.893 2.852
Masnou, El 3.303 3.740 3.598 3.856 3.155 3.513 3.622 3.639 2.942
Mataró 31.988 35.235 36.330 31.103 27.523 27.448 26.220 25.609 23.194
Montgat 1.443 1.531 1.902 1.701 1.350 1.296 1.006 935 746
Òrrius 79 100 117 76 35 51 40 70 53
Palafolls 1.855 2.176 1.975 1.733 1.812 1.966 2.338 2.285 2.142
Pineda de Mar 6.075 7.142 6.421 4.351 3.137 3.018 3.299 3.544 3.463
Premià de Dalt 1.318 1.473 1.259 961 806 765 774 1.071 852
Premià de Mar 4.368 4.669 4.082 2.803 2.037 2.609 2.514 2.926 3.106
St Andreu de Llavaneres 1.392 1.544 1.434 1.266 1.004 1.195 1.231 1.746 1.366
Sant Cebrià de Vallalta 404 402 394 339 248 569 703 413 297
Sant Iscle de Vallalta 132 176 198 155 144 122 114 117 86
Sant Pol de Mar 956 856 760 868 683 595 551 624 518
Sant Vicenç de Montalt 1.768 1.785 1.593 1.348 1.227 1.147 1.172 1.512 1.235
Santa Susanna 2.315 2.586 2.684 2.214 2.265 2.154 2.278 2.495 2.153
Teià 728 886 853 1.119 1.001 1.096 1.087 1.111 729
Tiana 583 668 759 856 685 713 599 774 653
Tordera 3.256 3.871 3.700 3.781 3.534 3.989 4.492 6.023 3.436
Vilassar de Dalt 1.972 2.139 2.469 3.326 1.941 1.877 1.637 1.627 1.719
Vilassar de Mar 2.944 3.162 3.349 2.951 2.020 2.123 1.931 2.217 1.820
MARESME 93.556 102.979 102.648 90.908 77.772 78.395 78.226 81.891 82.319
Província 2.008.194 2.153.866 2.146.589 1.907.557 1.558.909 1.636.110 1.601.146 1.603.630 1.619.436
Catalunya 2.667.843 2.867.327 2.860.905 2.521.892 2.077.080 2.174.425 2.137.449 2.127.925 2.160.954
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir del Departament d'Empresa i Ocupació
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Evolució dels contractes formalitzats pels joves de 16-29 anys per municipis, El Maresme 2005-2013
Municipis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alella 556 583 619 557 413 501 557 458 393
Arenys de Mar 1.676 1.559 1.375 1.194 1.008 902 841 776 895
Arenys de Munt 1.111 1.290 1.027 753 836 680 668 634 707
Argentona 1.129 1.237 1.271 1.029 911 902 710 933 570
Cabrera de Mar 2.497 2.297 2.042 1.702 1.425 1.516 1.790 1.194 1.153
Cabrils 697 720 553 541 510 455 621 339 482
Caldes d'Estrac 158 135 162 177 176 165 207 160 164
Calella 2.978 3.157 3.030 2.662 2.351 2.269 2.215 2.331 2.453
Canet de Mar 979 1.154 1.308 1.141 1.000 749 557 553 570
Dosrius 226 481 328 343 337 260 199 202 226
Malgrat de Mar 2.145 2.261 2.081 1.630 1.239 1.221 1.185 1.040 1.084
Masnou, El 1.675 1.818 1.740 1.633 1.221 1.362 1.394 1.118 1.160
Mataró 17.686 19.282 19.139 15.199 12.342 11.805 11.188 9.566 10.540
Montgat 697 711 962 765 572 462 292 276 319
Òrrius 41 44 46 30 14 14 21 15 9
Palafolls 873 1.006 941 780 875 964 1.280 1.145 1.086
Pineda de Mar 2.932 3.491 2.944 1.881 1.320 1.161 1.165 1.210 1.413
Premià de Dalt 650 676 591 439 351 303 319 293 268
Premià de Mar 2.640 2.686 2.146 1.244 880 1.026 1.010 1.020 1.476
St Andreu de Llavaneres 744 711 656 484 378 473 453 550 618
Sant Cebrià de Vallalta 184 177 150 144 104 177 226 127 116
Sant Iscle de Vallalta 65 87 92 46 35 43 35 36 29
Sant Pol de Mar 454 409 350 370 289 221 199 199 215
Sant Vicenç de Montalt 445 483 380 274 229 214 223 323 355
Santa Susanna 1.159 1.317 1.299 968 951 896 921 938 891
Teià 379 393 372 553 422 396 421 305 260
Tiana 365 406 413 433 324 356 268 265 300
Tordera 1.788 2.027 1.835 1.971 1.865 2.139 2.017 2.452 1.638
Vilassar de Dalt 1.058 1.198 1.377 1.593 923 811 647 665 720
Vilassar de Mar 1.546 1.587 1.658 1.369 876 837 749 598 657
MARESME 49.533 53.383 50.887 41.905 34.177 33.280 32.378 30.253 30.767
Província 1.092.949 1.128.503 1.085.534 920.063 711.343 722.407 680.541 628.795 638.550
Catalunya 1.431.448 1.480.540 1.427.782 1.200.418 933.779 948.527 898.578 827.475 841.354
Font: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme a partir del Departament d'Empresa i Ocupació
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