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RadiografRadiografíía social do barrioa social do barrio

DATOS XERAIS DO BARRIO A NIVEL SOCIAL

�Total de habitantes: 9.684 (≈ 10,2 % da 
poboación total do municipio).

�Densidade poboacional: 1.614 
hab./km2, aproximadamente.

�Media de idade: 40,69 anos.

�Distribución poboacional:
oMenores de idade: 1.697 (17,5 
%).

oXoves: 1.388 (14,3 %).
oPersoas adultas: 5.535 (57,2 %).
oPersoas maiores: 1.064 (11,0 %).

�Tamaño medio por familia: 3 membros, 
agás en zona de vivendas de promoción 
pública no que é 5,6 membros.

�Nº de vivendas: 3.527, das cales 657 
son de promoción pública (18,6 % do 
total de vivendas).

FACTORES QUE PODEN CONDICIONAR A VULNERABILIDADE 
SOCIAL

�Persoas residentes en vivendas de promoción 
pública: 3702 (≈ 38,2 % da poboación do barrio).

�Persoas maiores que viven soas: 205 (2,1 % da 
pobación do barrio).

�Persoas en situación de dependencia: 114 (1,2 % da 
poboación).

�Persoas estraxeiras: 324 (3,3 % da poboación do 
barrio).

�Poboación xitana: 153 (1,6 % da poboación do 
barrio).

�20 unidades de convivencia son beneficiarias do 
programa municipal socioeducativo, que repesenta o 
16 % da totalidade do programa.

�79 persoas con factores de risco social: 0,82 % da 
poboación do barrio.

�Menores con factores de risco social que inciden na 
súa escolarización: 22 (2,1 % do colectivo infantil).

�Menores con problemática de absentismo escolar: 3 
(que representa o 0,28 % do colectivo infantil).

�Familias con factores de disfuncionalidade: 25, que 
equivale a 100 persoas, aproximadamente, e 
representa o 1,03 % da poboación total do barrio.
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LiLiññasas de intervencide intervencióónn
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LiLiññasas que se deben seguir no que se deben seguir no traballotraballo
comunitario dos comunitario dos vindeirosvindeiros anosanos

1º.- Proxecto Educación de Rúa (50,0 %).

2º.- Proxecto de Apoio Escolar (50,0 %).

3º.- Policía Local de barrio (50,0 %).

4º.- Centro de día para maiores, con enfoque comunitario (42,9 %)

5º.- Proxecto Intervención en Absentismo escolar (42,9 %)

6º.- Difusión de tecido asociativo (35,7 %).

7º.- Celebración de actividades lúdicas con enfoque comunitario (35,7 %).

8º.- Proxecto alternativo ás expulsións (35,7 %)

9º.- Paso a PCPI ou outras actividades formativas (28,6 %).



LiLiññasas que se deben seguir no que se deben seguir no traballotraballo
comunitario dos comunitario dos vindeirosvindeiros anosanos

10º.- Reforzo actividades co colectivo do pobo xitano (21,4 %).

11º.- Maior dotación de servizos de proximidade: Axuda no Fogar + 
Teleasistencia Domiciliaria (21,4 %).

12º.- Obradoiros de prevención de consumo e tenencia de sustancias ilícitas (21,4 
%).

13º.- Proxecto de Educación Socioemocionais MELLORA (21,4 %).

14º.- Actividades para a xuventude (21,4 %).

15º.- Activación do voluntariado social (21,4 %).

16º.- Proxecto de Mediación Escolar (14,3 %).

17º.- Castigos sustitutorios: dano reparado (14,3 %).

18º.- Activar procesos de solidaridade social (14,3 %).

19º.- Necesidade de recurso institucional de referencia para familias en situación 
de risco social (14,3 %).

20º.- Fomento do tecido asociativo (14,3 %).

21º.- Proxecto de intervención integral con inmigrantes (14,3 %).



LiLiññas que se deben seguir no traballo as que se deben seguir no traballo 
comunitario dos vindeiros anoscomunitario dos vindeiros anos

22.- Proxecto de eliminación de “guetización” (7,1 %).
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