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FUNDACIÓ PERE TARRÉS

És una entitat no lucrativa d’acció social i educativa que
va iniciar la seva activitat l’any 1957 en el marc de
Càritas amb la finalitat de promoure l’educació en el
lleure d’infants i joves. Amb el temps la seva acció s’ha
ampliat a altres àmbits, com ara la formació, la recerca
i el suport a la gestió.

_ Entitat no lucrativa educativa i d’acció social
_ La infància és l’objectiu prioritari de la nostra acció
_ Entitat del lleure més gran de Catalunya
_ +60 anys atenent infants i joves
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MISSIÓ I VISIÓ
La promoció de la persona des de l’educació,
especialment en el lleure, i l’acció social fonamentades
en els valors de l’humanisme cristià.
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VALORS
L’acció de les persones que formem part de la Fundació
Pere Tarrés està arrelada en els valors de l’humanisme
cristià. El nostre compromís educatiu i social ens porta
a treballar per la persona i la comunitat des de l’amor
als altres, la recerca de la fraternitat i la justícia, l’ètica,
l’actitud de servei vers el feble, la interioritat i
l’espiritualitat, el treball per la pau i la veritat.

L’estil d’actuació d’aquests valors el concretem en:
Educació I Entenem l’educació com l’eix de la
nostra missió i la millor forma d’acompanyar,
apoderar i ajudar a créixer les persones.
Compromís I Estem compromesos amb la
transformació social vers la igualtat i la justícia
social.
Responsabilitat I Promovem una manera de
fer rigorosa, responsable i de qualitat.

Entusiasme I Ens impliquem, apropant-nos a
les persones amb honestedat i entusiasme.
I això determina el que fem, el que som i el que volem esdevenir.
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QUI SOM EN XIFRES

314.617

persones beneficiàries
anuals de la nostra acció

4.776
voluntaris/àries

2.905
treballadors/es
de mitjana
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2. Contextualització i estructura de l’estudi
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CONTEXTUALITZACIÓ
Tant els anys 2020 i 2021 han estat anualitats estranyes per als nens i les nenes
que han continuat patint la pandèmia de la COVID-19 d’una manera molt particular pel
que fa a l'oci i al temps lliure. Especialment per aquells infants en situació social d’alta
vulnerabilitat.
Des de l’inici del la situació generada per la pandèmia, la Fundació Pere Tarrés, que
disposa de coneixement de primera mà sobre els beneficis de les activitats de lleure en
el benestar físic i emocional dels infants, ens vam plantejar la necessitat de poder
garantir, més que mai, un estiu 2021 ple d’activitats educatives. La pandèmia havia

tingut un clar impacte en la infància i l'adolescència en l’experiència de jugar, aprendre i
socialitzar als diferents espais d’educació formal i no formal.

Des de la preocupació que ens generen les anàlisis socials sobre els efectes que ha
generat la pandèmia, des del Departament de Consultoria i Estudis i el MCECC i les
XaCS s’ha volgut analitzar els perfils de les famílies que van gaudir de les beques
que ha facilitat la Fundació al territori de Tarragona. La participació d’infants, adolescents
i joves en situació de vulnerabilitat en activitats d’educació en el lleure ha estat possible
gràcies al suport de la Diputació de Tarragona.

9

www.peretarres.org

qui som / CONTEXTUALITZACIÓ / recursos assignats / condicions de vida

PRESENTACIÓ BEQUES

Les beques que la Fundació Pere Tarrés es distribueixen en 4 convocatòries de 3 tipologies d'ajuts:
• Beques de curs: cobreixen part del cost de la matrícula del curs del centre d’esplai d’aquells
infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat social.

• Beques d’estiu: es destinen a les diferents activitats que realitzen els centres d’esplai durant les
vacances d’estiu, el temps de lleure per excel·lència. Es podran sol·licitar beques per activitats
com són campaments, colònies, casals, rutes, camps de treball, entre d’altres.

• Beques esporàdiques: cobreixen una part del cost d’activitats de caràcter esporàdic que duguin
a terme els centres d’esplai en alguns períodes de l’any, com poden ser les activitats o

excursions de cap de setmana, així com també les activitats realitzades durant les vacances de
Nadal o Setmana Santa.

Els resultats d'aquest informe són fruit de l'anàlisi
d'aquest conjunt de beques atorgades
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ELS EQUIPS PARTICIPANTS

•

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) és una federació de centres

d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes i també a Mallorca i Menorca. Amb
un bagatge de més de 60 anys d’experiència, agrupa més de 200 centres d’esplai federats, distribuïts
en les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, les illes de Mallorca i Menorca i també el
principat d’Andorra. Els centres d'esplai del MCECC acullen uns 25.000 infants, adolescents i joves,

gràcies a la tasca educativa i voluntària d’uns 4.500 monitors i monitores.
•

La Xarxa de Centres Socioeducatius (XaCS) agrupa centres socioeducatius que treballen cada dia
per contribuir a què tots els infants, prioritzant els que es troben en situació de vulnerabilitat social,
puguin desenvolupar-se humanament, emocional i competencial perquè, en un futur, puguin gaudir
d’una vida plena.

•

Consultoria i Estudis (CiE) es configura com un Centre de Transferència del Coneixement i de l’acció
social de la investigació i la intervenció social, amb la reconeguda experiència de la Fundació Pere

Tarrés en l’àmbit de la intervenció socioeducativa, sociosanitària i sociocultural, apropant així el capital
generador de coneixement, que aporten els estudis i projectes, a la formació i la intervenció social.
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ESTRUCTURA DE L’ESTUDI
A) Informació sobre els recursos
assignats

B) Condicions de vida de les famílies
beneficiàries
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3. Informació sobre els recursos assignats
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INFORMACIÓ DELS RECURSOS ASSIGNATS
•

La Fundació Pere Tarrés va rebre un total de 562 sol·licituds de beques per diferents activitats de
lleure al territori del Tarragona.

•

Gairebé 9 de cada 10 sol·licituds van ser resoltes favorablement (85,4%). D’aquests, 7 de cada 10
infants i/o adolescents van rebre una beca.

•

Els motius de la no assignació de beques van ser els següents:
Beques no
assignades

26,0% Renúncies de
les pròpies
famílies/centres

1,6 %
Excés de renda de les
famílies sol·licitants

10,3%
Altres motius
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INFORMACIÓ DELS RECURSOS ASSIGNATS
•

Dels 25 centres d’esplai i centres socioeducatius que formen part del territori de Tarragona de la
Fundació Pere Tarrés, 11 s'han presentat a alguna convocatòria de beques al llarg de l'any.

•

Tots els 11 centres presenten, com a mínim, un percentatge igual o superior al 60% de resolucions
favorables respecte al total de sol·licituds presentades.
Total general

14,6%

85,4%

Grup d'Esplai Salou

13,3%

86,7%

Grup d'Esplai Blanquerna

17,3%

Grup de Campaments i Colònies Patuleia

82,7%

33,3%

66,7%

Fundació Esforç

100,0%

Centre d'Esplai Sant Fructuós

40,0%

60,0%

Centre d'Esplai Quart Creixent
Centre d'Esplai l'Albada
Centre d'Esplai Fem-nos Amics

Resolta Favorablement

25,0%

75,0%

11,8%

Centre d'Esplai Casal Riudomenc

88,2%
30,0%

70,0%

Associació Grup de Colònies l'Alzina Rodona
Agrupació Montsianell d'Amposta

Denegada

100,0%

100,0%
8,3%
0%

91,7%
20%

40%

60%

80%

100%
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INFORMACIÓ DELS RECURSOS ASSIGNATS
Respecte el total de sol·licituds presentades i d'ajuts assignats, gairebé el 60% provenen del

Grup d’Esplai Blanquerna. Aproximadament un 10% venen del Centre d’Esplai Fem-nos Amics.

58,7%

Grup d'Esplai Blanquerna
9,1%

Centre d'Esplai Fem-nos Amics
Grup d'Esplai Salou

5,3%

Agrupació Montsianell d'Amposta

4,3%

Centre d'Esplai Casal Riudomenc

5,3%

Centre d'Esplai Quart Creixent

1,2%
2,1%

Associació Grup de Colònies l'Alzina Rodona

1,1%
1,8%

Centre d'Esplai Sant Fructuós

0,9%
0,9%

Centre d'Esplai l'Albada

0,7%
0,9%

Grup de Campaments i Colònies Patuleia

0,5%
0,6%
0%

61,7%

11,7%
7,5%

6,6%

6,3%

10%

20%

Sol·licituds Presentades

30%

40%

50%

60%

70%

Beques Assignades
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INFORMACIÓ DELS RECURSOS ASSIGNATS
L’Associació Grup de Colònies l'Alzina Rodona i el Centre d'Esplai Quart Creixent tenen un
100% de ràtio de sol·licituds presentades i beques finalment assignades. Cap de les entitats té
una ràtio inferior al 60%.

Centre d'Esplai Quart Creixent

100,0%

Associació Grup de Colònies l'Alzina Rodona

100,0%

Agrupació Montsianell d'Amposta

91,7%

Grup d'Esplai Salou

83,3%

Centre d'Esplai Fem-nos Amics

76,5%

Centre d'Esplai l'Albada

75,0%

Centre d'Esplai Casal Riudomenc

70,0%

Grup de Campaments i Colònies Patuleia

66,7%

Grup d'Esplai Blanquerna

62,4%

Centre d'Esplai Sant Fructuós

60,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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INFORMACIÓ DELS RECURSOS ASSIGNATS
•

a l’assignació de beques.

•

Edat de les persones beneficiàries

Hi ha total paritat entre nens i nenes pel que fa

Gairebé

la

meitat

De 0 a 4 anys

de

les

persones

3,3%

De 5 a 9 anys

26,9%

beneficiàries eren nens i nenes entre 10 i 14
anys (46,4%) i 1 de cada 4 tenen entre 5 i 9

De 10 a 14 anys

49,4%

anys (26,9%).
De 15 o més anys

20,4%

Gènere de les persones beneficiàries
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Base: 334

50%

Base: 334

50%

Nen

Nena
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INFORMACIÓ DELS RECURSOS ASSIGNATS
Tipologia d’activitat subvencionada

9 de cada 10 persones beneficiàries
viuen en municipis de més de 20.000
habitants (89,2%).

Casal de Vacances

64,7%

Colònies

27,2%

Activitat d'esplai

Població de les persones beneficiàries

4,8%

Campament

1,5%

Activitat esporàdica

1,5%

Ruta

0,3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

10,80%
Base: 334

Municipis de 20.000
habitants o més
Municipis de menys de
20.000 habitants
89,20%

Gairebé

2

de

subvencionades
Base: 334

cada
van

ser

3

activitats
casals

de

vacances (estiu, Nadal, etc.). El 27,2%
van ser colònies.
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INFORMACIÓ DELS RECURSOS ASSIGNATS
Durada de l’activitat

Els principals preus de les activitats es
Menys d'una setmana

situen entre els 100 i 200 euros.

4,3%

Una setmana

16,6%

Entre una i dues setmanes

10,5%

Un mes

57,2%

Dos mesos

Preu de l'activitat
100€ o menys

9,2%

Més de dos mesos

2,2%
0%

7,2%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Base: 334

Entre 101 i 200€

51,2%

Entre 201 i 300€

23,9%

Entre 301 i 400€

El

17,1%

57,2%

subvencionades
401€ o més

0,6%
0%

de
tenen

les
una

activitats
durada

aproximada d’un mes.
10%

20%

30%

40%

50%

60%

Base: 334
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INFORMACIÓ DELS RECURSOS ASSIGNATS
3 de cada 4 beques assignades han
Import de la beca sol·licitat

cobert el 75% de l’activitat per la qual es
sol·licitava.

100€ o menys

49,1%

Entre 101 i 200€

36,2%

Entre 201 i 300€

12,6%

Percentatge d'assignació d'ajut atorgat
301€ o més

2,1%
0%

8,7%

14,4%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Base: 334

Beca del 75%
Beca del 50%
Beca del 25%
76,9%

El 50,9% dels imports sol·licitats eren
superiors a 100 euros.

Base: 334
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4. Condicions de vida de les famílies beneficiàries
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: DOCUMENTACIÓ APORTADA
Els estudis sobre les condicions de vida parteixen de la preocupació per les situacions d’exclusió social
de les persones, les famílies i les llars.

El paradigma de l’exclusió social aporta una visió sobre la pobresa i el risc de patir-la que va més enllà
d’una perspectiva monetària de la pobresa –ingressos i despeses–. I per tant, contempla dimensions no
monetàries com són l’educació, la salut, la participació o l’habitatge, com també les percepcions
subjectives de la qualitat de vida.
A través de la informació recollida per les famílies per presentar-se a una beca, es poden obtenir un
seguit de variables que permeten descriure quines són les condicions de vida d’aquestes famílies.
Els blocs seran següents:

•

Documentació aportada en la sol·licitud de la beca.

•

Característiques sociodemogràfiques.

•

Tipus de llar i condicions de l’habitatge

•

Condicions econòmiques de les famílies.

•

Risc de pobresa i situació de vulnerabilitat social.
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: DOCUMENTACIÓ APORTADA
Aquest estudi ha fet servir informació de diferents fonts depenent de la documentació que les famílies
han aportat per obtenir les beques.
Les famílies, per acreditar si l'infant té dret a beca, poden lliurar (entre parèntesis el percentatge

de persones que han acreditat aquesta documentació):
•

Declaració de la renda i certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de
residència actualitzat (o comprovant del cens o padró) (33,2%).

•

Comprovant que acrediti que l'infant és titular d’una beca menjador (0%).

•

Informe d'un treballador/a social (signat pel treballador/a social acreditant que aquest està
col·legiat/da) (63,5%).

•

Informe d'àrea bàsica de serveis socials (1,8%).

•

Informe acreditatiu elaborat per part dels serveis de Càritas (0%).

•

Comprovant que acrediti que algun dels progenitors està a l'atur (0,3%).

•

Comprovant que acrediti ser titular d’una RMI, renda de suficiència… (0%).
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: DOCUMENTACIÓ APORTADA

Per acreditar quina beca li pertoca:
•

Certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat o
comprovant del cens o padró.

•

Declaració de renda de cada membres de la unitat familiar (majors de 25 anys).

•

Nòmina de treball amb l'informe de la vida laboral i, si es vol, el contracte laboral.

•

Còpia del document acreditatiu (emès pel SOC) on es consigna si cobren prestació per
desocupació o subsidi d'atur o no, com també la quantitat que es perceben per aquests
conceptes.

•

Informe social d’un professional de l’atenció social primària o especialitzada o bé de Càritas
on s'especifiqui clarament la situació econòmica.

Altra documentació que s’adjunta:
•

Carnet de família monoparental.

•

Carnet de família nombrosa.

•

Certificat de discapacitat d’algun membre de la família.
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
Població de residència
Tortosa

61,7%

Reus

12,6%

Salou

El 80,8% dels infants tenen la

7,5%

Amposta

6,6%

Riudorms

6,3%

Cambrils

2,1%

Maspujols

1,8%

Tarragona

0,9%

Llorenç del Penedès

0,6%
0%

10%

nacionalitat espanyola.

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nacionalitat dels infants
6,6%

5,1%

7,5%
Espanya
Àfrica

6 de cada 10 persones beneficiàries

Amèrica

viuen a Tortosa (61,7%), seguit de Reus
amb un 12,6%.

Resta d'Europa
80,8%
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
Edat de la mare
menors de 40 anys

18,9%

40-44 anys

L’edat mitjana de totes les mares

34,9%

45-49 anys

és de 44,3 anys. El grup d’edat

32,1%

50-54 anys

que més es repeteix és el de 40 a

10,3%

55 o més anys

44 anys amb un 34,9%.

3,8%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Edat del pare
menors de 40 anys

L’edat mitjana de tots els pares
és de 48,2 anys. 4 de cada 10

4,3%

40-44 anys

22,9%

45-49 anys

38,6%

se situen al grup d’entre 45 i 49
50-54 anys

17,1%

55 o més anys

17,1%

anys (38,6%).
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
Número de persones que conviuen a la llar
2 persones

3,9%

3 persones

Al 62,8% de les llars viuen 2 o 3 menors.

12,0%

4 persones

29,6%

5 persones

La mitjana de menors que viuen a la llar és

14,4%

6 persones

23,1%

7 persones

de 2,9.

6,9%

8 persones

2,4%

9 persones

4,5%

10 persones

3,3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Menors de 18 anys que conviuen a la llar
1 menor

9,9%

2 menors

El nombre de persones que viuen a la llar

31,7%

3 menors

31,1%

4 menors

més habitual és de quatre, 3 de cada 10

5 menors

llars tenen aquesta estructura. La mitjana

6 menors

16,5%
7,5%
3,0%

Més de 6 menors

de persones que viuen a la llar és de 5,1.

0,3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
Conviuen amb altres membres que no formen part del
nucli familiar (Mare/Pare i fills/es) a la llar?

Al 28,4% de les llars viu alguna
Sí

persona que no forma part del
nucli

familiar

format

28,4%

per
No

mare i/o pare i fill/s i filla/es.

71,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Número de persones que no formen part del nucli
familiar però que conviuen a la llar
1 persona

54,8%

2 persones

Dins d'aquestes 28,4% llars on viu algú

24,2%

que no forma part del nucli familiar,
3 persones

14,7%

4 persones

pràcticament a la meitat dels casos viu

6,3%
0%

10%

una persona més (54,8%).
20%

30%

40%

50%

60%
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES

Tipologia d'unitat familiar
Llar monoparental

26,6%

Parella amb fills que conviuen a la llar: 1 fill

4,2%

Parella amb fills que conviuen a la llar: 2 fills

20,7%

Parella amb fills que conviuen a la llar: 3 o
més fills

48,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

La tipologia de família més habitual són
les famílies amb 3 o més fills que
convisquin a la llar, gairebé una de cada
dues famílies tenen aquesta estructura
(48,5%).
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES

25,1%

•

1 de cada 4 famílies de l’estudi tenen el carnet

Tenen el carnet de
família monoparental
No tenen el carnet de
família monoparental

74,9%

de família monoparental.
5,7%

•

Un 5,7% de les famílies tenen alguna persona

Tenen el carnet de
discapacitat

del nucli familiar amb carnet de discapacitat.

No tenen el carnet
de discapacitat

94,3%

•

El 56,6% de les famílies tenen carnet de família
nombrosa o tres o més fills.
Tenen el carnet de
família nombrosa

43,4%
56,6%

No tenen el carnet de
família nombrosa
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: TIPUS DE LLAR I CONDICIONS DE L’HABITATGE

Pràcticament, 9 de cada 10 famílies no són propietàries de l'habitatge (87,1%).
Si mirem el nombre de segones propietats, només un 4,8% de la mostra en té.

Propietari/a o copropietari/a de l'habitatge

12,9%

Propietaris d'altres propietats

4,8%

0%

87,1%

95,2%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Són propietaris

No són propietaris

*Per poder analitzar la propietat de la llar s'han revisat les declaracions de la renda i
segons les propietats declarades hem detectat si disposen o no d'habitatge i si tenen
algun altra propietat.
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: TIPUS DE LLAR I CONDICIONS DE L’HABITATGE

De les llars en propietat, els domicilis d’entre 101 y 125 metres quadrats son els més freqüents
(32,6%) seguit dels domicilis de més de 150 metres quadrats amb un 27,9%.
Metres quadrats dels domicilis per llars en propietat*
50 a 75 metres

13,9%

76 a 100 metres

20,9%

101 a 125 metres

32,6%

126 a 150 metres

4,7%

Més de 150 metres

27,9%
0%

5%

*A
l'hora
d'analitzar
el
tipus
de
llar,
existeix
la
les
dades
relatives
a
la
grandària
de
l'habitatge
disponibles per les persones que són propietàries.

10%

15%

20%

25%

30%

35%

limitació
que
només
estan
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: TIPUS DE LLAR I CONDICIONS DE L’HABITATGE

L'amuntegament s'utilitza per a fer referència a l’acumulació
d'individus en un mateix domicili. En aquest cas són un 4,7% de
les famílies propietàries en les que un individu viu en menys de
15 metres quadrats.
Amuntegament per metres quadrats per llars en propietat
Persona per menys de 15 metres

4,7%

Persona per 15 a 19 metres

20,9%

Persona per 20 a 24 metres

20,9%

Persona per 25 a 29 metres

30,2%

Persona per 30 a 34 metres

2,3%

Persona per 35 a 40 metres

4,7%

Persona per 45 a 49 metres

7,0%

Persona per més de 50 metres

9,3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES
Renda Total Anual (total ingressos íntegres
computables)
5.000€ o menys

La renda total anual més freqüent se

19,2%

Entre 5.000 i 15.000€

53,9%

Entre 15.001 i 25.000€

renda anual mitjana per tota la mostra és

12,3%

Entre 25.001 i 35.000€

de 14.428,91 €.

10,8%

Més de 35.000€

situa entre 5.001 i 15.000€ (53,9%). La

3,9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Renda per Càpita
2.000€ o menys

62,80%

Entre 2.001 i 4.000€

12%

6 de cada 10 persones tenen una renda

Entre 4.001 i 6.000€

12,30%

per càpita de 2.000€ o menys (62,8%). La

Entre 6.001 i 8.000€

renda

9%

Més de 8.000€

10%

per

persona

és

de

3.590,59€.

3,90%
0%

mitjana

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES

•

2 de cada 5 rendes anuals per unitat de consum són de
3.000€ o menys, un 43,7%.

•

La renda per unitat de consum mitjana és de 6.527,85 €.
Renda anual per unitat de consum*
3.000€ o menys

43,7%

Entre 3.001 i 6.000€

28,1%

Entre 6.001 i 9.000€

6,9%

Entre 9.001 i 12.000€

11,4%

Més de 12.000€

9,9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

*La renda anual per unitat de consum es calcula donant un pes específic
d'1 al primer membre de la família (normalment un dels pares), 0,5 a la
resta d'integrants i 0,3 a tots els menors de catorze anys.
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES
Indicador de risc de pobresa: metodologia per calcular

-

L'INE calcula el llindar de pobresa moderada per al conjunt nacional en un any determinat com el
60% de la mitjana dels ingressos anuals per unitat de consum de totes les llars, per la pobresa

alta del 40% i per la severa del 25%.

-

L'IDESCAT ofereix aquest indicador per Catalunya segons les diferents unitats de consum i
diferencia per tipus de llars (llars d'un adult i un infant; llars d'un adult i dos infants; llars de dos
adults i un infant; i llars de dos adults i dos infants).

-

El llindar de pobresa es mesurarà utilitzant la renda total anual per cada família i variarà segons el

tipus de llar, per tant, a l'hora de calcular-se haurem de tenir en compte el tipus de família. La
quantitat d'ingressos necessaris per estar per sobre del llindar serà més alta a mesura que més
persones visquin juntes.
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES
Indicador de risc de pobresa: metodologia per calcular
Llars d'un adult i
un infant

Llars d'un adult i
dos infants

Llars de dos adults i
un infant

Llars de dos adults i
dos infants

Llindar de pobresa
moderada (60%)

14.775,3€

18.185€

20.458,1€

23.867,8€

Llindar de pobresa
alta (40%)

9.850,2€

12.123,3€

13.638,7€

15.911,9€

Llindar de pobresa
severa (20%)

4.925,1€

6.061,7€

6.819,3€

7.955,9€

Aquest indicador té la limitació que no contempla el llindar per moltes de les unitats familiars que
l'estudi analitza (famílies amb més de dos fills/es, llars on viuen més de dos adults...). Per aquests
casos s'ha utilitzat el llindar més alt disponible, llars de dos adults i dos infants, amb una quantia

de 23.867,8 € per pobresa moderada, 15.911,9€ per pobresa alta i 7.955,9€ per pobresa severa.
.
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES
Risc de pobresa i situació de vulnerabilitat social

•

4 de cada 5 famílies de l'estudi se situen per sota del

llindar de pobresa moderada, els seus ingressos són
inferiors al llindar del 60%.
•

El 74% viuen en condicions de pobresa alta.

•

Pràcticament una de cada dues persones analitzades

viu en situació pobresa severa (46,4%).
Pobresa severa (25%)

53,6%

Pobresa alta (40%)

46,4%

26%

Pobresa moderada (60%)

74%

16,8%

0%

83,2%

20%

40%

Per sobre del llindar

60%

80%

100%

Per sota del llindar
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES
Risc de pobresa i situació de vulnerabilitat social

El 62% de la mostra se situa en aquesta situació, i un
1,5%

són

part

del

programa

de

protecció

de

l'immigrant.
Famílies acompanyades per serveis socials*
1,5%

36,5%

62%

Acompanyades per serveis socials

No acompanyades

Programa de protecció de l'inmigrant

*S'entén per famílies acompanyades per serveis socials totes aquelles que han presentat
un informe emès per un educador social on s'informa que la família de l'infant es troba en
situació econòmica desafavorida, amb ingressos per sota de l'IRSC i en situació de risc
d'exclusió social.
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CONDICIONS DE VIDA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES: CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES
Risc de pobresa i situació de vulnerabilitat social: Indicador de renda de suficiència
(IRSC)

•

L'IRSC per l'any 2021 se situa en 7.967,73 €, aquest
gràfic mostra les unitats familiars que no arriben a
aquest llindar o les que tenen un informe acreditatiu de

serveis

socials

on

s'indica

que

els

seus ingressos són inferiors a aquesta quantia.
•

Les dades mostren que 6 de cada 10 famílies tenen
ingressos inferiors a l'IRSC (65,6%).

34,4%
65,6%

Inferior a IRSC

Superior a IRSC
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Consideracions finals - Dades de resum
Informació sobre les beques
L'activitat
subvencionada
majoritària són
casals de vacances
(64,7%).

49,8% de les persones
beneficiàries tenen
entre 10 i 14 anys.

El 56,7% de les
activitats tenen una
durada aproximada
d'un mes.

Característiques sociodemogràfiques

El 61,7% dels infants
són de Tortosa, seguit
de Reus amb un 12,6%

Al 28,4% de les llars conviu algú que
no forma part del nucli familiar
(mare/pare i fills/es).

1 de cada 4 famílies

Un 5,7% de les famílies

El 56,6% de la mostra

tenen carnet de

tenen carnet de

tenen carnet de

família monoparental.

discapacitat

família nombrosa

Un 4,2% són parelles amb 2 fills/es,
20,7% parelles amb dos fills/es i
un 48,5% parelles amb 3 o més fills/es.

La mitjana de persones que viuen a la
llar de les persones beneficiàries és
de 5,1. De menors és 2,9.

42
42

www.peretarres.org

Consideracions finals - Dades de resum
Condicions de l’habitatge i econòmiques
Només 1 de cada 10 de les famílies són
propietàries o copropietàries de l'habitatge
(12,9%). Un 4,8% tenen altres propietats.

La renda total anual mitjana per llar
és de 14.428,91 €, per persona
de 3.590,59€ i la renda per unitat de
consum de 6.527,85 €.

4 de cada 5 famílies se situen per sota del
llindar de pobresa moderada.
El 74% viuen en condicions de pobresa alta.
Una de cada dues persones analitzades viu
en situació pobresa severa, el 46,4%.

- El 63,5% de la mostra són famílies acompanyades
per serveis socials o part de protecció de
l'immigrant.
- Un 65,6% tenen ingressos inferiors a l'IRSC.

43
43

www.peretarres.org

@Fundperetarres
@consult_estudis
@esplaisMCECC

