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PROGRAMA ELECTORAL RAJADELL 

2019 – 2023 

El nostre principal compromís és tenir cura de les persones potenciant 

i treballant en 5 grans àrees que, de ben segur, contribuiran a fer de 

Rajadell un poble de futur on prevalguin els valors republicans: 

  

Polítiques socials per a la gent gran pensades per acompanyar les 

persones en aquest camí tan important de la vida.  Impulsarem un 
espai de trobada on totes les persones grans del municipi tindran 

accés, i on s’agruparan diferents activitats, tallers i serveis. Un espai 

on es materialitzaran les polítiques d’envelliment actiu del municipi i 
es donaran solucions a les necessitats que es detectin. Tot això anirà 

acompanyat d'un servei de transport habilitat que hi faciliti l'accés a 

les persones amb mobilitat limitada.  
  

La creació d’un Centre dinamitzador infantil i juvenil. Un espai on 
els infants i el jovent del poble tinguin un punt de reunió i 
aprenentatge.  Un lloc pensat per rebre una formació integral en el 

temps de lleure que faciliti l’educació en els valors cívics i en el 

respecte a la comunitat i el medi. Un punt de trobada on gaudir de 

diferents activitats esportives i lúdiques i on els infants i adolescents 

puguin relacionar-se lliurement entre ells tot potenciant, d’aquesta 
manera, la cohesió social i la integració dins del poble. 

  
Volem cuidar el Medi Ambient creant un programa d’ajuts destinats 
a les diferents actuacions de millora en els habitatges, per tal de 

reduir el consum d’aigua i energia. Potenciarem l’ús de la biomassa 

per tenir un municipi més sostenible i aconseguir un entorn més net i 
segur. D’aquesta manera contribuirem a viure en un municipi més 

sostenible energèticament. 

  
I finalment, i no menys important, volem posicionar Rajadell en el 

segle XXI planificant i desplegant una xarxa de fibra òptica real que 

pugui arribar a tants veïns com sigui possible, i donar solucions 

alternatives d’Internet d’alta velocitat als punts on no sigui possible 
arribar amb fibra òptica.  

  

Tot això ho volem fer des d’un Ajuntament on la comunicació 
oberta i transparent amb els veïns sigui el principal eix 

vertebrador, i on tothom pugui dir-hi la seva per contribuir a fer un 

Rajadell més social i més compromès amb les persones. 
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1. POLÍTIQUES SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 1 
 

Gent gran 

La gent gran vol envellir a casa. És el lloc on han viscut i on desitgen 

envellir. Tots els estudis ens confirmen que les persones grans volen 

seguir mantenint el seu estil de vida i el seu entorn comunitari (barri, 

veïns, activitats, etc.) fins i tot quan apareix la dependència. Les 
persones grans expressen que si poden escollir volen seguir a casa.  

És per això que, des de les polítiques d’atenció a la gent gran i 

l’envelliment actiu, és idoni per a la població poder-los oferir una 

oficina d’atenció a la gent gran amb serveis adreçats a les 

persones majors de 65 anys del municipi. Des d’aquesta perspectiva 

de proximitat es pot prestar un millor servei pel coneixement de les 

persones i de les seves realitats particulars. 

Aquesta oficina és un dispositiu públic dissenyat per dur a la pràctica 

les polítiques municipals dirigides a la gent gran de la població, 
oferint una plataforma de serveis que es generen a través de les 
valoracions de les necessitats de les persones que s’hi adrecen des de 

la perspectiva d’atenció individualitzada, i per tant, és una plataforma 

flexible i amb una actualització permanent, ja que s’adapta en tot 
moment als canvis que es puguin produir d’aquestes necessitats. 
 

A ERC Rajadell sabem que a les persones grans que estan 

acompanyades i que participen en activitats se’ls pot garantir molt 

més un contínuum assistencial quan apareix la dependència i amb els 
recursos necessaris poden quedar-se a casa el màxim possible, si així 

ho desitgen.  
 

L’oficina de gent gran serà un espai on podran accedir totes les 
persones grans del municipi i agruparà la totalitat de les activitats 

enfocades a aquest col·lectiu per convertir l’espai en una finestra 

única d’atenció a la gent gran.  
 

Serà l’espai on es materialitzaran les polítiques d’envelliment actiu del 
municipi i un punt de trobada i de participació per a les persones 

grans de Rajadell des de la jubilació fins al final de la vida.  
 

                                                            
1 Annex 1: Estudi demogràfic de Rajadell  
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Es dissenyarà com un lloc dinàmic, pensat per fomentar la 

participació dels veïns i incloure-hi les seves aficions, interessos o 

necessitats, que marcaran les activitats a realitzar.  
 

Aquesta oficina haurà de ser l’espai d’atenció a la gent gran i, per 

tant, tindrà un coneixement de primera mà de la situació i necessitats 

de les persones grans del municipi, i ha d’acabar sent punt de 
trobada i l’eix vertebrador i enllaç de les persones grans amb la 

comunitat. 

 

Els nostres objectius són els següents: 

 

 Oferir un espai a les persones grans i a les seves famílies amb 

un ampli ventall d’activitats que responguin a la seves 

demandes específiques. 

 Organitzar sota un mateix paraigua les activitats per a la gent 
gran.  

 Dotar el municipi d’un recurs de prevenció de l’envelliment actiu 
des de la perspectiva terapèutica i d’atenció centrada en la 

persona. 

 Promoure la participació de les persones grans en les decisions 
sobre els recursos i els serveis comunitaris que s’han de posar 

al seu abast. 

 

 

Violència de gènere 
 

A ERC Rajadell estem molt sensibilitzats respecte a aquest greu 

problema i és per això que volem treballar activament per prevenir la 
violència de gènere, i preparar alhora actuacions pensades per  

fomentar la igualtat entre dones i homes. 
 

 

 

 

Esports 
 

L’activitat física acumulada al llarg del dia i integrada en la rutina 

diària és una eina de promoció de la salut i prevenció i control de les 

malalties.  



 

   

Esquerra.cat/rajadell 

6 

 

És per això que volem promoure’n la pràctica entre els veïns del 

poble, treballant els aspectes següents: 
  

 Dinamitzar els equipaments dels quals ja disposem, com la 

pista de les Escoles, tot creant una oferta d’activitats i cursos 

per a adults, joves i infants. 
 

 Crear-ne de nous  i donar a conèixer els diferents circuits de 

senderisme, BTT i trail que tenim al municipi. 
 

Es vol facilitar al màxim les iniciatives esportives mitjançant la 

promoció i donant suport a les entitats esportives i particulars que 

vulguin activar els seus projectes al poble. 
 

En aquest sentit, i conscients que Rajadell és un indret privilegiat per 

a la pràctica dels esports a l’aire lliure, ja que està envoltat de turons 
i muntanyes i amb una extensa xarxa de corriols i pistes a tot el 

terme i als municipis veïns, afegit a la tradició esportiva del poble, 
seu habitual de curses de muntanya i de BTT, veiem necessària la 

creació d’una Escola de Trail per a infants, joves i adults.  
 

Una Escola de Trail entesa com una activitat extraescolar per als nens 
del poble i de la resta de la comarca on aprenguin els valors de 

l’esport, el respecte a la natura i puguin conèixer el municipi i 
valorar-ne el patrimoni. Una Escola de Trail sense seu fixa, itinerant a 

tots els nuclis i altres poblacions, per fer-la propera a tothom i que 
compti amb el suport de les famílies a la recerca d’un estil de vida 
més saludable. 
 

 

Joventut 
 

Tal com ens ha demostrat l’estudi demogràfic de Rajadell, tenim una 

població jove que hem de cuidar i implicar en l’acció municipal. 
 

És per això que volem crear, amb l’ajuda del Consell Comarcal, la 

figura del dinamitzador de Joventut i desenvolupar un Pla Local de 

Joventut, tot organitzant activitats dirigides al públic adolescent. 
 

Conscients de la necessitat dels joves de  disposar d’un centre de 

trobada on poder relacionar-se i, si s’escau, organitzar i gaudir 
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d’activitats explícitament pensades per a ells, a ERC Rajadell volem 

dotar-los d’un local que actuarà alhora de centre de trobada i de 

centre dinamitzador per assegurar, d’aquesta manera, la cohesió 

d’aquest col·lectiu tan important per al poble. 
 

 

Competències en idiomes 
 
Les rajadellenques i rajadellencs ens podem sentir orgullosos de 

l’Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa. El projecte educatiu és 

molt potent i un èxit, tal com es pot comprovar en les promocions 
que hi han estudiat, però des d’Esquerra Rajadell volem posar a 

l’abast dels joves més competències i més formació. 

 
L’aprenentatge de llengües estrangeres és una competència clau i 

indispensable des de fa dècades. Volem activar un agermanament 
amb un municipi de parla anglesa (preferiblement d’Irlanda) per tal 

de poder fer estades d’intercanvi i que els nostres joves puguin viure 
immersos durant unes setmanes en un altre país. En aquesta línia 
impulsarem, en coordinació amb els nostres homòlegs del municipi 

agermanat, la possibilitat de fer intercanvis de casa entre famílies.  

 
A banda, oferirem a les famílies que ho necessitin ajuts econòmics 

per afrontar la seva formació, tant a nivell universitari com de 
formació professional. 
 

 
 

Salut pública 
 

Som coneixedors que hi ha certes limitacions en relació amb la salut 

pública que poden trobar una solució  adequada a les necessitats del 

poble. És per això que hem pensat treballar en els següents àmbits: 
 

 Activar propostes d’activitats pensades per millorar la salut de 

les persones. 

 

 Impulsar un servei de farmàcia a domicili per a aquells veïns 

amb dificultats de mobilitat. 
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2. SERVEIS AL TERRITORI 
 

Noves tecnologies 
 

Som conscients que per ser un poble del segle XXI ens cal treballar 
per aconseguir accés a internet per a tots els veïns i veïnes de 

Rajadell.  
 

Volem invertir a implementar unes instal·lacions que permetin l’accés 

a internet a aquells nuclis més concentrats però també a les cases i 
masies que queden aïllades en el nostre territori, amb l’objectiu de 

donar un valor afegit perquè el nostre municipi es pugui desenvolupar 

i créixer.  
 

Sabem que som un poble molt dispers, i per això volem treballar en 
un sistema d’accés a internet híbrid: volem iniciar la connexió a 

internet a través de fibra òptica en aquells nuclis on resulti més 

factible inicialment, i ampliar-ho a la resta tant com sigui  possible, 
per intentar garantir l’accés a internet a tota la població través d’ones 

de ràdio. 
 

Aquesta xarxa d’accés volem que sigui lliure i oberta a totes aquelles 

empreses operadores interessades a donar servei a la població, per 

tal d’evitar que el servei sigui monopolitzat i es fixin tarifes abusives 
als rajadellencs i rajadellenques. 
 

El primer que farem serà fer un estudi de tot el municipi per conèixer 

les dificultats i la complexitat per fer arribar internet a tot arreu. 
Partint d’aquest estudi, i a través de l’Ajuntament, farem les 
infraestructures necessàries per fer arribar connexió a internet fins a 

l’última casa que ho necessiti. 
 

Depenent de la zona, connectarem amb una antena o una altra de les 
disponibles que hi ha a la vora (antena de l’eix Transversal, antena 

del polígon Bufalvent, etc.) i si el nucli de cases ho permet fibrarem 

allà on sigui viable. La resta de cases tindran accés a internet a 

través d’una connexió de ràdio.  
 

El nostre repte és assolir una velocitat de connexió que permeti 

navegar amb garanties per tal de treballar des de casa, fer activitats 
lúdiques, etc. A més establirem un punt de connexió WIFI lliure per 

veïns a cada nucli on tothom pugui tenir accés a la xarxa 

gratuïtament. 
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Medi ambient 
 

Per a nosaltres tenir cura del medi ambient és molt important, i per 

aconseguir-ho creiem que la millor manera és el desenvolupament 

sostenible.  
 

A ERC Rajadell volem dedicar recursos econòmics a aquelles llars que 

realitzin actuacions de millores en els habitatges encaminades a la 
reducció del consum d’aigua i energia.  
 

Sabem que tenim cases molt antigues en zones rurals i creiem que 

d’aquesta manera millorarem el nostre entorn i alhora ajudarem els 

veïns a seguir vivint a les cases o masies del municipi de Rajadell tot 

respectant el medi ambient. 
 

A ERC Rajadell volem treballar per fer unes bases que tinguin per 

objecte la regulació de les subvencions en matèria de medi ambient 

relacionades amb les temàtiques següents: 
 

 Estalvi d’aigua: instal·lació d’aixetes i dutxes estalviadores 
d’aigua; cisternes domèstiques de doble descàrrega, etc. 

 

 Estalvi energètic: aïllament de façanes, parets mitgeres i 

sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques 
solars, canvi de calderes de gasoil a biomassa, etc. 

 

D’aquesta manera ens volem comprometre alhora a incentivar que 

els particulars facin actuacions en els seus habitatges que permetin 
obtenir un estalvi energètic i, així, disminuir l’emissió de CO2 a 
l’atmosfera. 
 

 
Urbanisme i via pública 
 

A ERC Rajadell sabem que cada nucli té les seves pròpies necessitats 
i és justament per això que volem adaptar les nostres propostes a 

aquestes necessitats, fomentant les següents actuacions: 
 

 Adequar la mobilitat de l’Estació a les necessitats dels veïns. 
 

 Ampliar o estudiar una nova ubicació del parc infantil actual de 

l’Estació i fer-lo segur i funcional per als infants. 
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 Fer del nucli de l’Estació una zona residencial apta per a 

tothom. 
 

 Posar en marxa el polígon industrial de Rajadell. 
 

 Desenvolupar la parcel·la de serveis de Can Servitge, per tal 

d’encabir-hi un parc infantil i un punt, a cobert, de trobada per 

a joves i adults. 
 

 Fer al nucli de Can Servitge una segona fase de pavimentació i, 

paral·lelament, continuar l’adequació de les voreres. 
 

 Estudiar els possibles usos que podrà tenir la Masia de Can 

Servitge en el nou projecte d’ERC Rajadell. 
 

 Treballar per adequar una zona de pícnic per a ús col·lectiu dels 

veïns. 
 

 Vetllar pel manteniment en bon estat dels camins rurals, i fer 
una adequada senyalització de camins i serveis. 

 

 Mantenir el mobiliari urbà i instal·lar papereres allà on en facin 
falta. 

 

 

Mobilitat i convivència ciutadana 
 

Conscients de l’especial realitat de Rajadell i els seus diferents nuclis, 

volem treballar per poder oferir un sistema de transport destinat a 
facilitar la mobilitat entre els diferents nuclis i amb poblacions com 

Sant Joan i Manresa. 
 

Coneixem la problemàtica de les reiterades sostraccions de llentiscle, 

i és per això que establirem contactes amb els diferents propietaris 
de les parcel·les afectades per trobar i identificar mecanismes 

d’actuació conjunta. 
 

Sabem de la força de les persones a l’hora de treballar pel bé 
comú.  És per això que volem  promoure la participació activa dels 

veïns, per mitjà de campanyes de civisme i convivència ciutadana, en 

el manteniment de la neteja i el respecte. 
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I finalment i igualment important, volem millorar els protocols 

d’actuació en cas d’emergències, i resoldre les mancances actuals de 

senyalització i informació per tal d’assegurar la localització de les 

cases del municipi. 
 

 

Promoció turística 
 

El nostre poble és molt bonic i ja gaudeix d’una bona imatge fora del 

nostre municipi. Emparats per aquest fet, volem potenciar els espais 
emblemàtics de Rajadell i el seu entorn, donant-los valor i 

posicionant-los en l’àmbit digital, per tal de donar-los a conèixer. 
 

En aquest sentit vetllarem per mantenir les visites al castell de 

Rajadell de manera regular. 
 

L’orografia de Rajadell ens obsequia amb un entorn únic. És per això 

que vetllarem per mantenir i recuperar la xarxa de camins i senders 
rurals que tenim i que permeten enllaçar els diferents nuclis. 
 

 

Promoció econòmica 
 

 Volem donar suport al comerç de proximitat, incentivar els 

emprenedors locals i facilitar la seva sortida econòmica. 
 

 Dinamitzar i donar a conèixer el polígon industrial del municipi. 
 

 Promoure les fires existents i assegurar la seva viabilitat i  

continuïtat. 

 
 Per mitjà de plans d’ocupació local volem incorporar persones 

del municipi al mercat de treball. 
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Pagesia i desenvolupament rural 2 
 

Rajadell gaudeix d’una important activitat agrícola i pagesa i és per 

això que volem potenciar les àrees agrícoles com a motors de 

generació de productes locals de qualitat. 
 

El desenvolupament rural és vida per al municipi i per això a ERC 

Rajadell volem conèixer la nostra radiografia agrícola, ramadera i /o 
forestal i poder-hi ajudar de la següent manera: 
 

Àmbit agrícola: 
 

 Mantenir els gravàmens sobre l’IBI de les construccions 

agrícoles i ramaderes, per tal que segueixin en la banda baixa 

del rang permès actualment per la llei. 
 

 Vetllar per una correcta mobilitat en la xarxa de camins i 

carreteres rurals, començant per un manteniment adequat i 
preveient les actuacions en situacions excepcionals. 

 

Àmbit ramader: 
 

 Promoure normes de planejament urbanístic que facilitin la 

continuïtat de les explotacions ramaderes existents i que 
prevegin els canvis d’orientació o les ampliacions si cal. 
 

 Promoure, mitjançant ordenances municipals, la implantació de 
la ramaderia extensiva en les masses boscoses i pastures del 

municipi per fer prevenció d’incendis forestals i, al mateix 
temps, fomentar mesures de respecte al medi ambient. 
 

 Promoure, amb la col·laboració del DARP i altres entitats, la 

informació i/o formació del sector agrari en aspectes normatius 

cada vegada més complexos: reconversió a la producció 
ecològica, prevenció de crisis sanitàries en l’àmbit ramader... 

 

 

 

 

                                                            

2 Annex 2: Dades agràries de Rajadell  
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Àmbit forestal: 
 

 Fomentar la gestió forestal. 
 

 Establir vincles entre les ADF, Associacions de Propietaris 
Forestals i l’Ajuntament per tal de ser més efectius davant de 

possibles amenaces d’incendis. 
 

 

 

3. GESTIÓ INTERNA I GOVERN 
 

Volem un Ajuntament on la comunicació oberta i transparent amb 

els veïns sigui el principal eix vertebrador i on tothom pugui dir-hi la 

seva per contribuir a fer un Rajadell més social i més compromès 
amb les persones. I ho volem enfocar de la manera següent: 
 

Administració i governació 
 

Ens comprometem a fer les següents mesures de millora de la nostra 

administració local per poder optimitzar els recursos i donar un millor 

servei a les persones: 
 

 Estudiar tots els llocs de treball per millorar els processos 
administratius de l’Ajuntament. 

 

 Potenciar les eines informàtiques de gestió per optimitzar els 
recursos. 

 

 Formar el personal administratiu per dotar-lo dels coneixements 
necessaris per millorar encara més el servei a les persones. 

 

 Establir uns procediments clars per informar les veïnes i els 

veïns de quins són els passos en cadascun dels tràmits que 
s'han de realitzar a l’Ajuntament. 

 

 Establir els mecanismes necessaris perquè els ciutadans puguin 
fer seguiment dels seus expedients i siguin coneixedors del seu 

estat en cada moment. 
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Hisenda i gestió de recursos 
  

 Rigor i control pressupostari, racionalitzant les despeses i 

prioritzant l’acció social. 

 

 Fer una reunió anual informant la ciutadania de la situació 

econòmica municipal, i fent participar les veïnes i els veïns de 
Rajadell de la gestió municipal. 

 

 Fer tot el possible perquè l’actual nivell d’ingressos municipals 

es mantingui, i buscar noves possibles fonts d’ingressos. 

 
 Mantenir la pressió fiscal dins els actuals límits raonables. 

 

 Aplicar mecanismes de transparència i justícia social en els 

criteris d’adjudicació d’ajuts. Prioritzar que els ajuts vagin 
destinats a les persones que els necessitin i introduir els 

mecanismes necessaris per fer-ho possible. 
 

 Prioritzar la despesa social destinada a les persones, sense 
deixar de banda la despesa territorial. 

 

 Mantenir l'endeutament zero actual.  
 

 

Comunicació i transparència 
 

La comunicació amb els veïns és crucial per tal de seguir millorant i 

avançant cap al poble que volem. A ERC Rajadell ens comprometem a 

obrir espais de debat, amb comunicació bidireccional entre 
l’Ajuntament i els veïns, per enfortir la relació i assegurar que les 

institucions estan al servei del poble.  
 

L’Ajuntament ha de ser transparent, tant en la gestió com en la 

comunicació de totes les activitats, per oferir, a qui se senti 
interpel·lat, la possibilitat d’expressar-se. 
 

Tindrem un canal de comunicació directe amb els veïns i una app on 

posarem al servei de tots els subscriptors que ho desitgin les notícies 

i informacions rellevants de Rajadell. 
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4. REPÚBLICA CATALANA 
 

 Impulsar la creació de la República de Catalunya des dels 

Ajuntaments. 
 

 Participar activament a l’Associació de Municipis per la 

Independència. 

 
 Donar suport a les institucions del país o a qualsevol grup per la 

defensa del procés nacional, i cercar la cooperació i 

col·laboració amb la resta de formacions. 
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5. ANNEX 1: DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES DEL MUNICIPI 

DE RAJADELL  

 

Rajadell és un municipi de la comarca del Bages. El terme municipal 

és de 45,53 km2. El municipi es divideix en sis nuclis:  
 

 Les Casetes 

 L’Estació 
 Monistrolet 

 Can Servitge,  

 Nucli Antic 

 Habitatges disseminats 
 

  



 

   

Esquerra.cat/rajadell 

17 

Rajadell té una població de 536 persones, de les quals 271 són 

homes i 265 són dones. La distribució de la població per grups d’edat  

ens mostra una població amb el 22,6% de persones majors de 65 

anys, de les quals el 3,9% són majors de 85 anys.  

 
 
 
 

Anàlisi demogràfica de la població de Rajadell  

 
Amb una població de 536 persones, Rajadell no ha parat de créixer 

els darrers anys, i va experimentar el major creixement entre els 

anys 2004 i 2012, durant els quals va tenir la punta de població més 

alta (543 habitants). 
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Evolució del creixement de la població de Rajadell  

Piràmide de població de Rajadell  

 

 
Taula per grups d’edat de Rajadell el 2017  
 

Població Rajadell 

De 0 a 14 anys 71 

De 15 a 64 anys 344 

De 65 a 84 anys 100 

De 85 i més 21 
 

Si tenim en compte les franges d’edat, el municipi té una població 

major de 65 anys de 121 persones, de les quals 21 tenen més de 85 

anys. Això suposa que gairebé el 22,6% de la població és major de 

65 anys. És una xifra superior a la mitjana de la resta de Catalunya, 

que és del 18,5%, i de la resta de la comarca, que és del 19,8%. De 
les 121 persones, 59 són homes i 62 són dones, entre els quals hi ha 

9 homes i 12 dones majors de 85 anys.  

 

Segons l’OMS, és a partir dels 85 anys quan apareixen de forma més 

generalitzada l’augment de la dependència i la fragilitat, i és a partir 
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dels 90 anys que augmenta significativament el risc de tenir una gran 

dependència física i/o deteriorament cognitiu i demència.  

 

 

Índex d’envelliment  

 
L’índex d’envelliment ens mostra la població de 65 anys i més per 

100 habitants de menys de 15 anys. 

 

 
 

El 2018, l’índex d’envelliment de Rajadell ha estat de 170,4%. És a 

dir, de cada 100 persones menors de 15 anys n’hi ha 170,4  de 65 
anys o més. L’índex d’envelliment de Rajadell  és molt alt, ja que la 

proporció de persones grans és major que la proporció de persones 
joves. Podem dir que la població de Rajadell és una població 

envellida. 
 

L’índex d’envelliment de Rajadell és més alt que el de la resta de 
Catalunya, que el 2018 va ser de 119,3%.  

 
  

Índex de sobreenvelliment  
 
L’índex de sobreenvelliment és el quocient entre el nombre de 

persones de 85 anys i més i el de persones de 65 anys i més.  

 

 
 

L’índex de sobreenvelliment de Rajadell és del 21%. Això vol dir que 

de cada 100 persones de més de 65 anys, n’hi ha 21 que en tenen 85 

o més.  

 

A Catalunya el 2018 l’índex de sobreenvelliment va ser del 16,7%. 

Per tant, podem dir que respecte al sobreenvelliment, és a dir en 
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relació amb els més grans de la gent gran, el municipi de Rajadell té 

un índex més alt que la mitjana de Catalunya. 

  

L’increment d’esperança de vida provoca que aquest índex estigui 

augmentant considerablement any rere any en les últimes dècades. 

Tot i així, no es comporta igual per al conjunt de la població. Entre les 
dones, l’índex és de mitjana uns 5 punts més alt que entre els 

homes.  

 
Podem dir, doncs, que el sobreenvelliment és clarament femení i que, 

per tant, la població més gran de les persones grans, són dones.  

 

 
 

Índex de dependència global  

 
L’índex de dependència global és la relació entre la població de 65 
anys i més i de la de 15 anys i menys respecte a la resta de població.  

 

 
 
Aquest índex es representa en %. L’índex de dependència global de 
Rajadell el 2018 és del 55,81%. Així, la  proporció de persones 

actives és inferior a la de les que no pertanyen a aquesta franja.  I 

per tant, la població activa suporta, econòmicament parlant, el 

55,81% de la població.  

 
A Catalunya trobem un índex de dependència global del 52,7%. En el 

cas de Rajadell aquest índex és major i ens mostra una població on hi 

ha més dependents que població activa. 
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6. ANNEX 2 DADES AGRÀRIES MUNICIPI DE RAJADELL  
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Aquest és el programa de l’equip d’ERC de Rajadell, on les 

persones són l’eix vertebrador de totes les polítiques 

municipals. 

Ens presentem com el relleu necessari per fer de Rajadell 

un municipi per a les persones. 
 

Si vols un poble més dinàmic, obert, transparent i 
republicà, fes-nos confiança i vota Xavier Garcia i el seu 

equip per liderar el Rajadell del futur. 
 
 
 
 


