Assistència tècnica: ARDA Gestió i Estudis Ambientals SLL

Vols donar la teva opinió sobre
Montblanc i les seves pedanies?
Sessions de participació de l’Agenda 21
de Montblanc
1a. Sessió: ENTORN HUMÀ I ECONÒMIC

ENTORN HUMÀ
La població de Montblanc és de 6.818 habitants i ha seguit una
dinàmica ascendent des dels anys 50 del segle XX. En els darrers 10
anys, però, les taxes de creixement han estat més altes i hi han
contribuït en bona part els fluxos immigratoris.
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La població es concentra al nucli principal de Montblanc i menys d’un
5% es reparteix en les diferents pedanies.
La immigració exterior és un fenomen creixent, especialment des de
l’any 2000. Així, si al 2001 un 2% dels habitants censats al municipi
eren d’origen estranger, al 2007 aquest percentatge és del 13%. La
major part d’aquesta població procedeix d’altres països europeus. Per
nacionalitats predominen, per aquest ordre, la romanesa, la
marroquina i la xinesa.
Coincidint amb aquesta dinàmica, la població s’ha rejovenit, l’índex
d’envelliment ha passat de ser de 137 l’any 2001 a 125 l’any 2007.
A Montblanc viuen 346 persones reconegudes legalment com a
disminuïdes, duplicant pràcticament les que hi havia fa 10 anys.
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L’increment, però, es concentra en la franja dels majors de 74 anys
per la qual cosa es pot atribuir a l’augment de l’esperança de vida.
Montblanc disposa d’una oferta educativa que abraça tots els nivells
de l’educació formal (infantil, primària, secundària obligatòria,
batxillerat i cicles formatius). L’oferta es reparteix en centres públics
(68% dels alumnes matriculats) i centres privats (32%). Com a
ensenyaments especialitzats també disposa d’una Escola Municipal de
Música.
Pel que fa a la sanitat, Montblanc pertany a la Regió Sanitària del
Camp de Tarragona. Disposa d’un centre d’atenció primària (CAP)
amb atenció continuada amb les especialitats de medicina general,
pediatria, odontologia, traumatologia i ginecologia. Els hospitals de
referència són els de Valls, Reus o Tarragona. La taula següent
mostra la resta d’equipaments d’assistència sociosanitària al
municipi:
Equipament sociosanitari

Centres

Unitats

Oficines de farmàcia
CAP (metges de medicina general)
Hospitals (llits)
Residències per a gent gran (places)
Centres de dia per a gent gran (places)
Centres residencials per a persones amb disminució
(places)
Llars residencials per a persones amb disminució
(places)
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Centres d'atenció especialitzada per a persones amb
disminució (places)
Centres ocupacionals per a persones amb disminució
(places)

0
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Pel que fa als equipaments esportius i els culturals, comptant tant els
equipaments públics com privats (entitats, clubs esportius, etc.) i les
instal·lacions vinculades als centres educatius, la dotació de
Montblanc és la següent:

Culturals
Biblioteques
Arxius
Museus i col.leccions
Sales de cinema
Teatres i auditoris
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Esportius
Pistes poliesportives a l'aire lliure
Pistes de tennis
Frontons
Camps de futbol, rugbi, hoquei
Pistes esportives en pavellons (> 400 m2)
Espais esportius es sales
Vasos de piscines a l'aire lliure
Vasos de piscines cobertes
Pistes d'atletisme
Altres espais convencionals (petanca, esquaix…)
Altres espais singulars (refugi, camp tir...)
Altres espais petits (esplanades, pistes petites…)
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Montblanc compta amb una vuitentena d’entitats i associacions de
caire i temàtica diverses. El gràfic següent les agrupa per distribució
temàtica.
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