
INFORME SOCIAL
DE MANRESA 2008







ii

Imprès en paper ecològic

Edita

Ajuntament de Manresa

Programa Transversal d’Inclusió Social

Equip de treball

Daniel Duocastella i Muntada

Arantxa Pons i Echalecu

David Soldevila i Baselga

Disseny gràfi c i impressió

Copisteria Sarrió, S.L.

Correspondència i consultes

Programa Transversal d’Inclusió Social

Ajuntament de Manresa

Edifi ci Infants

Ctra. de Vic, 16, 2a planta

08241 Manresa

Correu electrònic: dsoldevila@ajmanresa.

Web: www.manresainclusio.cat

INFORME SOCIAL DE MANRESA 2008

cat



Presentació

A la nostra ciutat hi ha persones que pateixen, i 
ho fan per molts motius: perquè no tenen prou 
diners, perquè es senten soles, perquè no gaudeixen 
de salut... Entendre i copsar aquestes realitats és un 
dels objectius primers d’aquest informe. I no per 
allò que se’n diu “contar pobres”, sinó per adonar-
nos que la majoria de factors es condicionen entre 
ells, i especialment que hi ha certs col·lectius que 
ho tenen més difícil per tirar endavant de forma 
autònoma i independent, però sobretot per posar 
sobre la taula que cal fer-hi alguna cosa.

Manresa és una ciutat que treballa i ha treballat 
per millorar les condicions de la seva ciutadania, 
i seria molt injust quedar-nos amb una visió 
de ciutat problema quan una bona part de les 
persones que hi viuen es senten satisfetes de fer-ho. 
Però poc responsables seríem si ens instal·léssim 
en el cofoisme. Cal emprendre accions per tal 
d’evitar que les persones i les famílies esdevinguin 
vulnerables, i si ha coses que se’ns escapen de les 
mans cal cercar les formes de pal·liar-ho, ja que no 
fer-ho posa en risc la cohesió social de la ciutat. 
El temut confl icte social neix de les desigualtats, 
de les discriminacions, dels desequilibris. Garantir 
la cobertura de les necessitats bàsiques, més enllà 
d’un deure i un dret, és una responsabilitat. 

Pot semblar que el moment actual de crisi econòmica 
fa més complicat poder garantir recursos per a 
la població, però hem de ser conscients que ens 

trobem en unes societats avançades que realment 
són capaces de produir tot el que la ciutadania pot 
necessitar per viure prou bé. Per tant si es donen 
desigualtats no és de forma innocent, si hi ha 
persones vulnerables, en risc, en exclusió, no és 
perquè ho duen escrit en el seu ADN. I precisament 
la conjuntura actual fa més necessari que mai 
denunciar aquestes situacions d’injustícia.

La protecció de les persones i grups més fràgils és una 
responsabilitat que correspon a tota la ciutadania, 
i si bé l’administració pública ha de liderar-ho, la 
resta dels agents n’han de ser còmplices, així com 
tothom que conviu a la ciutat.

Aquest document no és exhaustiu, no conté totes 
les dades, és parcial, és subjectiu (de fet totes 
les aproximacions a la realitat ho són)... però 
posa sobre la taula fragilitats, vulnerabilitats, 
que difícilment es pot negar que existeixin. I 
després d’aquesta publicació voldrem continuar 
coneixent, anunciant, denunciant i proposant 
actuacions, per responsabilitat, però també per 
interès comú.

Núria Sensat i Borràs
Regidora del Programa Transversal 

d’Inclusió Social

Manresa, novembre de 2008
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Com qualsevol ciutat Manresa és el resultat del que 
fa i deixa de fer la població que hi viu, hi treballa 
i, en especial, els agents econòmics, socials i insti-
tucionals que hi actuen. En aquest procés que hem 
anomenat Observatori Social es tracta precisament 
de fer conscient aquesta evidència i a partir d’aquí 
construir entre tots i totes la millor ciutat possible 
en la perspectiva social, vertebrant en una mateixa 
direcció el màxim d’esforços i d’actuacions de to-
thom, i enfortir el comprimís i la col·laboració en-
tre totes les persones i organitzacions.

L’Observatori Social de Manresa vol ser una eina 
que ens permeti poder tenir una fotografi a de la ciu-
tat de forma periòdica i veure’n l’evolució, intentant 
que sigui, a la vegada, un instrument d’avaluació en 
relació a les diferents polítiques socials de la ciutat. 
Però hem de ser conscients que tot plegat permet 
només una aproximació a la realitat, no aconsegueix 
mostrar la realitat mateixa, i com a tal és subjectiu. 
Tota aproximació és fa des d’un punt concret, amb 
una lent concreta i des d’un bagatge concret. És per 
aquest motiu que ens hem proposat una construc-
ció el màxim de col·lectiva d’aquest document que 
teniu a les mans, l’Informe Social.

Aquest és el resultat d’un procés de debat i refl exió 
entre moltes persones que treballen i/o viuen a la 
nostra ciutat. Per a l’elaboració de l’Informe Social 
hem elaborat una metodologia que té dues fi nali-
tats principals.

En primer lloc poder perfi lar al màxim quines són 
les problemàtiques més rellevants que cal afrontar 
des de l’àmbit de l’acció social que es deriven dels 
principals fets demogràfi cs, econòmics, socials o 
culturals esdevinguts a la ciutat en la darrera dè-
cada. Per tant l’Informe Social és un anàlisi de les 
problemàtiques de la ciutat, no de les potenciali-
tats ni els fets positius, ja que a través de la identi-
fi cació d’aquestes es vol planifi car les accions més 
adequades per a afrontar-los. Per aconseguir aquest 
primer objectiu cal un gran esforç, no només per 
conceptualitzar amb el màxim rigor possible, sinó 
també per disposar de les dades més precises i relle-
vants per a l’anàlisi empírica. 

En segon lloc ser un instrument de planifi cació per 
tots els agents que han participat en el seu procés. 
És freqüent atribuir a regidories concretes la inter-
venció i l’anàlisi d’aspectes socials complexos com 

poden ser l’exclusió social o l’atenció a col·lectius 
específi cs. Els temes i problemes socials tenen en 
sí mateixos una realitat que cal analitzar en tota la 
complexitat i des de totes les perspectives possibles 
i no han de ser objecte ni de defi nició ni d’actuació 
d’un sol àmbit o sector de prestacions i serveis de-
terminat, d’aquesta manera evitem un anàlisis de la 
realitat social parcial i fragmentat.

Tenint en compte aquestes dues fi nalitats la meto-
dologia que hem seguit és la següent:
 
• Establiment d’un quadre d’indicadors quantita-
tius: es va recollir una proposta d’indicadors que, 
després d’un seguit de trobades de consens amb cos 
tècnic dels diferents agents que treballen al territo-
ri, van establir un quadre de 44 indicadors quanti-
tatius. Les premisses bàsiques n’eren la rellevància i 
la viabilitat d’obtenir-ne les dades.

• Realització de grups de discussió amb ciutada-
nia: vam establir diferents grups de discussió amb 
persones que es troben o s’han trobat amb situa-
cions de vulnerabilitat per tal d’identifi car quins 
són els problemes més rellevants de la ciutat des de 
la seva pròpia experiència. Es van realitzar grups de 
discussió amb famílies monomarentals, persones 
grans que han patit aïllament social, persones dis-
capacitades, persones immigrades amb situació de 
reagrupament familiar, joves sense ESO, persones 
ex-toxicòmanes, entre d’altres.

• Entrevistes de profunditat amb agents socials: es 
van realitzar quinze entrevistes a diferents agents de 
la ciutat per tal de detectar quines problemàtiques 
eren les més rellevants des del seu camp d’acció.

• Recollida i anàlisi de documentació disponible: 
es van recollir estudis, quantitatius i qualitatius, 
informes i memòries des de 2004 per tal de po-
der complementar tota la informació i nodrir 
l’Observatori Social.

• Anàlisi: amb les diferents fases esmentades an-
teriorment es va elaborar una primera proposta 
d’Informe Social que va ser revisada pels agents 
del territori en diferents taules per àmbits. En 
aquesta fase hi van participar personal tècnic 
d’administracions i entitats. Desprès d’aquest am-
pli debat de refl exió sobre la primera proposta es 
va elaborar el document defi nitiu.
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• Recull de fets: amb l’Informe Social es van ex-
treure unes conclusions de cada àmbit que van ser 
consensuades amb tots els agents que han estat 
participant amb tot el procés d’Observatori Social 
i aquestes conclusions van ser reconstruïdes com a 
“fets que es donen a Manresa”.

L’Informe Social està estructurat seguint els eixos 
estratègics que marca el Document de Bases per 
al Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Man-
resa aprovat al Ple Municipal del 15 de setembre 
de 2008: renda i ocupació, educació i formació, 
salut i benestar (serveis socials), xarxa relacional i 
família, habitatge, cohesió territorial i mobilitat, 
i ciutadania i participació. En cada un d’aquests 
apartats es defi neix el marc conceptual, el context 
i la situació de Manresa, també es diferencia un 
apartat de difi cultats dels col·lectius que es valoren 
com a més vulnerables. En la part fi nal, a tall de 
conclusions, es detallen 14 fets que s’extreuen de 
la situació descrita en l’informe, entenent que la 
vida de les persones no es dóna fragmentada en els 
eixos descrits i identifi cant situacions problema de 
forma més general.

En part és per aquest motiu la complexitat de 
l’anàlisi. En aquest document s’intenta descriure 
quines problemàtiques viu la ciutadania de Man-
resa, quines dinàmiques difi culten que totes les 
persones que es relacionen amb la ciutat tinguin 
difi cultats per accedir als àmbits bàsics que assegu-
ren un desenvolupament humà i que eviten caure 
en marginació o exclusió social. El terme d’exclusió 
social, a més d’englobar les situacions clàssiques de 
pobresa (és a dir, les que fan referència més estric-
tament a la dimensió econòmica) incorporen molts 
altres aspectes com les condicions inestables i pre-
càries en l’àmbit laboral, el no reconeixement de la 
ciutadania, els dèfi cits formatius, les situacions sa-
nitàries més desateses, la inexistència o debilitat de 
xarxes de protecció social o familiar, etc. Tot plegat, 
doncs, ens mostra que estem parlant d’un fenomen 
de caràcter polièdric i molt dinàmic al qual s’hi pot 
arribar per una gran diversitat de causes i factors 
que operen en totes les dimensions i àmbits de la 
vida dels individus.

A aquestes causes i factors que operen, sovint inte-
ractivament, en el sí dels diferents àmbits (econò-
mic, laboral, formatiu, sociosanitari, relacional, 
residencial i de ciutadania), cal a més a més afe-

gir-hi l’acció dels grans eixos de desigualtat que 
estructuren les nostres societats. Així, el fet de ser 
dona, de ser una persona immigrada o tenir una 
determinada edat o bé una discapacitat intensifi ca 
la vulnerabilitat de la persona davant les dinàmi-
ques d’exclusió.

La resta de la complexitat ve donada pel tipus 
d’apropament a aquesta realitat. No hi ha dades 
sobre aquests fenòmens. No sabem quants diners 
té cadascú, quines despeses té, si les comparteix i 
si pot viure amb sufi ciència. A més hi ha molt de 
subjectiu. Qui té salut i qui no en té? I benestar? 
Algunes dades sí que les tenim i veureu que hi ha 
apartats d’aquest informe que estan ben documen-
tats amb dades. Tot i així cal anar alerta, els registres 
de dades també depenen de molts factors que fan 
que no hi puguem creure cegament. A més és difí-
cil poder-ne fer valoracions. L’increment d’usuaris 
d’un servei és per augment de les problemàtiques o 
augment del seu coneixement?

La difi cultat d’aconseguir dades desagregades per 
municipis també ens ha afectat enormement. Si bé 
bona part de la realitat que es dóna a Manresa no 
és una situació excepcional i té un perfi l semblant 
amb d’altres ciutats de Catalunya d’una mida sem-
blant, sí que hi ha d’altres factors que hi incideixen 
de forma especial, els quals no podem conèixer 
sense aquestes dades.

En alguns apartats, com família i xarxa relacional 
i ciutadania i participació no disposem de quasi 
dades quantitatives per tal de poder fer un anàli-
sis, tot i així creiem que són apartats rellevants en 
el concepte d’inclusió i és per això que es pot ob-
servar que la informació per elaborar aquest docu-
ment està formada més de recollida de percepcions 
de ciutadania, valoracions tècniques i recollides 
d’estudis.

Així doncs som conscients que aquest document 
està construït també per percepcions, fi ns i tot hi 
ha algun estereotip reproduït, però ens permet 
aquest apropament d’una forma que considerem 
molt vàlida, especialment pel fet de ser-ne una 
creació conjunta que ha passat per molts ulls. 
Aquest és el primer informe, és una primera pedra, 
no és l’edifi ci, cal molt a fer, establint dinàmiques 
de sistematització en la recollida de dades, en el 
creuament d’aquestes, en la recopilació d’altres 
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anàlisis realitzats, en l’elaboració de diagnosis com-
partides... però sense aquesta primera passa seria 
molt difícil que arribés la resta. 

També ens hem trobat amb una situació que ha fet 
que aquesta informació ens “cremés” a les mans. 
No hem fet una publicació a corre-cuita, però sí 
que hem hagut de tancar i publicar les dades i 
l’anàlisi en un moment en el que sabem que la rea-
litat està canviant enormement. Les dades d’atur 
i tot el que se’n despendrà farà que aquest infor-
me s’hagi d’agafar una mica amb pinces. La crisi fa 
més necessari que mai un exercici com el present: 
anàlisi compartit de la realitat, intentant recollir la 
complexitat social. I si bé pensem que no podrem 
realitzar un treball com aquest de forma anual, sí 
que ens proposem poder oferir l’evolució de les 
dades i més anàlisis compartits en butlletins que 
trobareu a www.manresainclusio.cat

En aquest web també trobareu les propostes 
d’intervenció que, fruit d’aquest anàlisi, sorgeixen 
dels agents socials de la ciutat. El futur és una in-
cògnita, intentarem que no ens agafi  desprevin-
guts.

I no podem acabar aquesta introducció d’altra ma-
nera que no sigui agraint la participació i els esfo-
rços de moltes persones que des d’un principi han 
cregut amb el projecte i a través del seu bagatge 
personal i professional han fet d’aquest Informe 
Social un procés molt enriquidor. Per tant, a totes 
aquelles persones que han participat en els diferents 
grups de discussió i a totes aquelles que des del seu 
coneixement professional ens han aportat els seus 
comentaris, les seves refl exions i han participat en 
tots els processos de consens, moltes gràcies. Sen-
se totes aquestes persones l’Informe hagués quedat 
més lluny de la realitat.
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Estructura demogràfi ca

La ciutat de Manresa se situa en 75.567 habitants 
a 31 de desembre de 2007. Des de l’any 2000, la 
ciutat de Manresa experimenta un creixement de-
mogràfi c progressiu. Aquest creixement no ha fet 
variar l’estructura demogràfi ca general, la qual es 
manté força semblant al llarg dels anys, tal i com 
es pot comprovar en la piràmide per edats de 2001 
i 2007.

Aquest augment poblacional es deu, en bona part, 
a l’arribada de població estrangera, tant d’homes 
com de dones. Aquest col·lectiu ens permet enten-
dre el canvi d’algunes dinàmiques i tendències de-
mogràfi ques. Prova d’això és que en els darrers tres 
anys, del 2005 al 2007, hi ha hagut un increment 
de 3.269 persones, 3.108 de les quals són estran-
geres, i la resta són població nacional. Cal dir que 
l’augment de població estrangera es produeix en 
edats laborals, de 16 a 45 anys. 

L’edat mitjana de la població se situa en 41 anys, 
com a la resta de Catalunya, mentre que l’estrangera 
se situa en 29, fet que ens indica la diferent tipolo-
gia demogràfi ca de les dues poblacions. La mitjana 
d’edat ens assenyala que la majoria de població de 
Manresa se situa en l’edat potencialment activa, és 
a dir, en edat de treballar. Com es mostra en el 
gràfi c 2, la població de 16 a 64 anys signifi ca prop 
del 65% del total de la població, la qual cosa re-
presenta la població majoritària, tot i el progressiu 
augment de la població major de 64 anys.  

L’estructura de la població de Manresa s’ha de 
llegir per franges d’edats i nacionalitats, per tal 
d’entendre millor la dinàmica interna del canvi. 

Per una banda, en totes les franges d’edat fi ns a 64 
anys, la població estrangera és percentualment su-
perior pel fet comentat anteriorment de l’arribada 
de persones estrangeres. A partir dels 64 anys però, 
la proporció de població nacional augmenta con-

1.1. Piràmide d’edat de Manresa de 2001 i 2007

Font: Ajuntament de Manresa
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siderablement. En les primeres edats es pot veure 
que la població total de 0-4 anys se situa al voltant 
del 5%, mentre que la població estrangera s’apropa 
al 8%. En relació a la franja de 20 a 30 anys, la 
població estrangera representa el 27% del total de 
la seva població, 13 punts per sobre de la pobla-
ció total de la mateixa franja d’edat. Això indica 
la dinàmica de rejoveniment de l’estructura de la 
població i del mercat laboral. 

Per altra banda, el col·lectiu major de 64 anys cada 
vegada té un major pes demogràfi c, prova d’això és 
l’alt índex d’envelliment que es dóna a Manresa en 
relació a Catalunya. Amb dades de l’any 2006, Man-
resa superava en 25 punts a la resta del país, igual que 
anys anteriors. El fet que l’índex superi el valor 100, 
signifi ca que hi ha més població major de 64 anys 
que menor de 15 anys. Per sexes, les dones són el 
col·lectiu que més envelleix, superant en 60 punts als 
homes, que tenen una menor esperança de vida. 

La relació i l’anàlisi demogràfi ca entre les franges 
d’edat ens dóna una altra informació rellevant. 
Aquesta relació es pot veure per mitjà de l’índex 

de dependència demogràfi ca, el qual ens assenya-
la que tot i l’envelliment progressiu i la manca de 
població menor de 15 anys, la situació en relació 
a la població de 16 a 64 anys està equilibrada, si-
tuant-se prop d’un 50%. El factor clau, novament, 
s’explica per l’arribada de població estrangera, la 
qual ha fet equilibrar la balança a favor de la pobla-
ció potencialment activa. Aquest índex varia si la 
disgreguem per sexes, on es pot apreciar que el pes 
de les dones majors de 64 anys és més considerable 
que el dels homes, superant el 50%. 

Les tendències demogràfi ques també es poden 
analitzar per mitjà de diversos indicadors. En pri-
mer lloc, l’índex de tendència indica l’increment 
o el descens demogràfi c analitzant la relació entre 
la població de 0-4 anys i de 5-9 anys. L’augment 
percentual d’aquests índex en els darrers anys ens 
permet veure que hi ha un lleuger augment de la 
natalitat i per tant, un major creixement demo-
gràfi c. 

D’altra banda, existeix l’índex de potencialitat, 
que mesura la capacitat reproductora de la pobla-

1.3. Població de Manresa per franges d’edat i sexe

Font: Ajuntament de Manresa

1.2. Població empadronada a Manresa de 2005 a 2007

Procedència 2005 2006 2007

Nacionals 62847 63001 62978

Estrangers 9481 10970 12589

Total 72328 73971 75567

Font: Ajuntament de Manresa
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ció entre la franja d’edat de 20 a 34 i la de 35 a 
49 i va molt lligat també al creixement o descens 
demogràfi c de la ciutat. Tal com es pot veure en 
la taula, hi ha un lleuger descens de dones en les 
edats més fèrtils, igual que en la població estrange-
ra, tot i que se situa 70 punts per sobre de la resta 
de població. Tot i el descens del nombre de dones 
menors de 34 anys, la taxa de natalitat es manté 
en augment. 

Un altre indicador demogràfi c rellevant és el del 
recanvi de població, que fa referència al jovent que 
pot entrar al mercat laboral de 15-19 anys i les per-
sones que en surten, de 60 a 64, i es pot observar 
les diferents tendències segons sigui la procedència. 
A nivell general, hi ha un major nombre de pobla-
ció de 60-64.

Es pot afi rmar per tant que, tot i l’envelliment de la 
població, sobretot en les dones, hi ha un augment 
de població jove, majoritàriament estrangera, en 
edats potencialment actives que estan canviant la 
tendència demogràfi ca.

Moviment natural

A nivell demogràfi c, la població de Manresa es des-
envolupa en diferents etapes de la vida, com són la 
fecunditat, la nupcialitat i la mortalitat, les quals 
ens permeten observar el moviment natural de la 
població. Tanmateix, cal tenir en compte el movi-
ment migratori (immigració i emigració). 

Pel que fa a la fecunditat, la franja d’edat amb 
major nombre de fi lls per mil dones se situa en-
tre 30 i 34 anys, esdevenint l’etapa de la vida 
més fèrtil i on es concentren el major nombre 
d’embarassos. La tendència és un augment dels 
naixements entre les edats de 25 a 35 anys. Ens els 
darrers anys, però, hi ha un canvi de tendència, 
sent les dones de 20 a 24 que agafen el relleu de 
les de 40 a 50 anys. En aquest canvi de tendència 
s’ha de destacar el paper de les dones estrangeres, 
que inicien la seva època de fecunditat molt abans 
que les nacionals. Els índexs de fecunditat general 
a Manresa són similars als de Catalunya, que està 
3 punts per sota.  

1.4. Índex envelliment de Manresa     

Any Homes Dones Total

2004 112,8 188,9 148,9

2005 107,8 177,2 141,1

2006 104,3 170,1 135,9

2007 99,1 160,8 129

Font: Ajuntament de Manresa

1.5. Índex dependència demogràfi ca

Any Homes Dones Total

2004 44,4 57,1 50,6

2005 48,1 55,3 52,4

2006 49,2 56,7 53,7

2007 42,7 56 49,2

Font: Ajuntament de Manresa

1.6. Índexs demogràfi cs

Any I.Tendència I.Potencialitat Recanvi població

2005 119,04 104,61 107,08

2006 120,95 103,14 109,14

2007 122,86 103,02 112,32

Font: Ajuntament de Manresa
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En relació als matrimonis, hi ha un lleuger descens 
en comparació amb els anys anteriors, partint de 
les últimes dades que són de l’any 2006. La ten-
dència a l’augment de parelles de fet i altres tipus 
de convivència fa que el nombre de matrimonis 
tant civils com religiosos hagi disminuït conside-
rablement. La tendència és la mateixa a la resta del 
país i també manté els mateixos índex de nupciali-
tat, que se situen al voltant del 4 per mil. 

La taxa de mortalitat manté una tendència molt 
regular al llarg dels anys, tot i l’augment en l’any 
2005 de 2 punts per sobre de la mitjana. A nivell 
de Catalunya, també s’observa la mateixa tendèn-

cia de mortalitat, fi ns i tot el repunt de 2005, que 
pot tenir les causes en una onada de malalties víri-
ques, com la grip, que afecta les persones més vul-
nerables de salut. 

Les xifres de moviments naturals en relació a la 
fecunditat, nupcialitat i mortalitat no són la res-
posta principal a l’increment de població que ha 
experimentat la ciutat en els darrers anys. Aquest 
creixement s’explica bàsicament per l’arribada de 
contingents migratoris dels darrers temps, iniciats 
amb el canvi de segle. Aquest fenomen ha esde-
vingut doncs, el principal actiu demogràfi c de la 
ciutat de Manresa.

1.7 Taxa de fecunditat general per franges d’edat

Edats 2004 2005 2006

15-19 16,8 11,3 15,5

20-24 44 45,2 50,4

25-29 72,6 74,1 79,9

30-34 107,5 108,2 113,9

35-39 40,1 62,3 45,1

40-44 13,7 8,3 9,2

45-49 1,3 0,4 0,8

Font: Idescat i Ajuntament de Manresa

1.8 Taxa bruta de nupcialitat

Any Manresa Catalunya

2004 4,4 4,76

2005 4,43 4,49

2006 4,16 4,39

Font: Idescat i Ajuntament de Manresa

1.9 Taxa bruta de mortalitat

Any Manresa Catalunya

2004 9,88 8,49

2005 11,16 8,89

2006 9,79 8,16

Font: Idescat i Ajuntament de Manresa
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Marc conceptual

L’àmbit de renda i ocupació és un dels principals 
eixos que defi neixen l’estructura social i econòmica 
de la població manresana. La renda és tot allò que 
hom posseeix tant en valor patrimonial, com en 
inversions, sous i salaris, estalvis, etc. mentre que 
l’ocupació és aquell treball remunerat per altri o 
per un mateix (autònom) realitzat en el món pro-
ductiu o públic. S’ha de tenir en compte el treball 
domèstic o reproductiu com a feina, tot i que no 
sigui remunerat. 

La renda i l’ocupació és un dels factors més po-
tents que defi neixen a la població, ja que la clas-
sifi ca socialment i econòmicament. La quantitat 
de renda i el tipus d’ocupació defi neixen, en part, 
els col·lectius i ens permeten visualitzar diverses ti-
pologies (des de les més benestants fi ns a les més 
desfavorides). 

A partir del padró d’habitants i de les dades 
d’ocupació de l’INSS (Institut Nacional de Segu-
retat Social) podem situar la població activa en el 
mercat de treball. La població activa és el conjunt 
de persones de setze o més anys d’edat que, o bé 
es troba ocupada o bé en situació d’atur. Actual-
ment no es disposa de cap registre, ni administra-
tiu ni estadístic, que ofereixi informació a nivell 
municipal; únicament es poden fer aproximacions 
i estimacions entre el padró d’habitants, les dades 
d’INSS i les del Departament de Treball de la Ge-
neralitat de Catalunya. Aquestes fonts ens perme-
ten visualitzar la població en les diferents etapes: 
la població potencialment activa, l’ocupada, els 
aturats, els majors de 64 anys... 

En el present informe es descarten les estimacions 
i aproximacions estadístiques per veure la pobla-
ció activa i inactiva, ja que creiem que la manca 
de fi abilitat pot portar a errors d’anàlisi econòmic 
i social. 

En primer lloc, s’analitza el context econòmic i 
empresarial de Manresa i de la comarca del Ba-
ges, el qual ens donarà les pistes necessàries per 
comprendre millor la dinàmica del mercat laboral 
local. 

Context 

Economia globalitzada

Tot i que no sigui objectiu d’aquest informe ana-
litzar la situació de l’economia, si que és pertinent 
tenir en compte alguns factors macroeconòmics 
que poden afectar les economies locals i conse-
güentment la seva població. 

Cal entendre que la conjuntura econòmica local va 
lligada a l’economia internacional de mercat. Així 
doncs, el creixement del producte interior brut 
(PIB) a nivell europeu i la potenciació de l’euro en 
el sistema fi nancer per les operacions internacio-
nals ha promogut una certa millora en l’economia 
catalana al llarg del 2007. El punt feble de les eco-
nomies occidentals està éssent el mercat energètic, 
que cada vegada té més demanda, cosa que fa pujar 
el preu d’un bé que està esdevenint escàs i que fa 
trontollar les economies de tots els països. Tot i la 
investigació i la inversió en energies alternatives, la 
dependència de les energies tradicionals encara és 
molt palpable. 

Estructura econòmica del Bages  

El paper de la comarca del Bages en l’economia 
catalana està sent rellevant, ja que es situa en la 
desena posició de 41 comarques catalanes. Cinc 
de les primeres comarques són de l’àrea metropo-
litana de Barcelona, dues del Camp de Tarrago-
na i les altres dues són el Segrià i el Gironès. La 
dinàmica de l’economia internacional en termes 
d’especialització i augment del nivell tecnològic 
ha portat a moltes comarques a buscar alternati-
ves a sectors cada vegada més testimonials com 
l’agrícola. 

Segons dades extretes de l’informe socioeconòmic 
de l’Ajuntament de Manresa (a 31 de desembre de 
2006) es pot apreciar que la petjada de la tradició 
industrial del Bages fa que l’aportació del sector 
secundari al PIB de la comarca (35,6%) sigui més 
elevada que a nivell de Catalunya (25%). Aquest 
fet es deu a què tenen estructures econòmiques 
diferents. Mentre la indústria de la majoria de les 
comarques catalanes es troba molt concentrada en 
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uns pocs sectors, la indústria bagenca es caracte-
ritza per la seva diversitat. Dins de la indústria, els 
subsectors del tèxtil, del cautxú i del metall tenen 
una major presència al Bages que a Catalunya.

Per altra banda, la construcció ha generat el 14,4% 
del PIB del Bages. A Catalunya, el 8,6%. La dis-
ponibilitat de sòl urbà a la comarca ha permès que 
s’hagin pogut desenvolupar importants projectes 
immobiliaris. No obstant, aquest sector econòmic 
està passant per un moment de recessió, iniciat a 
mitjan 2007, fet que perjudica la comarca del Bages, 
que ha tingut una alta participació en aquest sector. 

El sector serveis aporta un 48,3% a l’economia de 
la comarca, molt per sota que a la resta de Catalun-
ya, que se situa en un 65%. El pes del comerç és 
molt elevat i per sobre de Catalunya. 

Dinamisme empresarial

A partir de l’informe socioeconòmic també es 
pot recollir informació sobre el dinamisme em-
presarial a nivell local. Aquest informe, elaborat 

amb dades del grup de recerca d’Anàlisi Quan-
titativa Regional de la Universitat de Barcelona, 
ens permet veure aquells sectors econòmics claus 
en l’economia de la comarca, per mitjà de factors 
d’anàlisi com el nivell tecnològic o el risc de des-
localització. 

En relació al nivell tecnològic, aquelles economies 
que concentren la seva activitat en àmbits de pro-
ducció que requereixen un nivell de tecnologia 
sofi sticat i uns nivells de coneixement complexos 
presenten una major possibilitat de creixement, 
disposen d’una economia menys vulnerable, ge-
neren un elevat valor afegit i el seu mercat labo-
ral es caracteritza per l’oferta de llocs de treball 
qualifi cats. El 37,5% de la població assalariada de 
Manresa duu a terme la seva activitat professional 
en un sector considerat estratègic, situant la ciutat 
un punt per sota del nivell general de Catalunya. 
No obstant, el 43% dels sectors industrials tenen 
un nivell tecnològic mitjà-baix, que signifi carà la 
necessitat d’una major inversió en infraestructures 
i en mà d’obra per tal de millorar la seva situació 
dins el mercat. 

2.1. Risc de deslocalització de les empreses

Font: Ajuntament de Manresa
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Tal com s’apuntava abans, la globalització és un 
element important, ja que ens està portant a un 
mercat cada vegada més unifi cat i amb major com-
petència. Les regles de joc del mercat globalitzat 
han obligat a molts productors a reduir costos 
al nivell més efi cient dels competidors, ja que el 
mercat no accepta l’alternativa de traslladar els 
sobrecostos al preu de venda del producte. Cada 
vegada hi ha més empreses que han traslladat els 
seus centres de producció a indrets on les condi-
cions són més favorables per a les empreses (menys 
regulació de condicions laborals, sous més baixos, 
menys condicionaments mediambientals...) fent 
augmentar les deslocalitzacions. 

En aquest sentit, segons l’estudi de Sala i Torres, 
recollit en l’informe socioeconòmic, els sectors 
que poden patir deslocalitzacions són els de les in-
dústries com el tèxtil, la fabricació de vehicles de 
motor, de materials electrònics, etc. Com que la 
deslocalització, a dia d’avui, només afecta al sector 
secundari, la forta industrialització de l’economia 
de la ciutat justifi ca, en part, que el risc de deslo-
calització sigui més elevat a Manresa, on el 23,8% 
dels assalariats treballen en la indústria (a Catalun-
ya se situa en el 20%). 

Tant Manresa com tota la comarca del Bages han 
gaudit tradicionalment d’un fort teixit industrial 
que es pot veure afectat pel risc de les deslocalitza-
cions, ja que l’economia globalitzada està portant a 
moltes empreses a traslladar la producció a indrets 
on el cost de la mà d’obra és més assequible. A la 
comarca hi ha moltes empreses de sectors com el 
tèxtil, el cautxú, el plàstic, fabricants de màquines 
i maquinària, etc. 

Segons l’informe de conjuntura de l’Ajuntament 
de Manresa, el risc a la deslocalització a 31 de des-
embre de 2007 a nivell de comarca es situa en el 

17,2%, a Manresa en el 13,5%, mentre que a Ca-
talunya en un 7,7%, fet que demostra la delicada 
situació econòmica i empresarial del moment, tot 
i tenir sectors estratègics i claus que tiren endavant 
l’economia local. 

Situació a Manresa 

Població activa

Per analitzar el mercat de treball cal veure la pobla-
ció que hi intervé a nivell global. Aquesta població 
és la considerada potencialment activa, la qual se 
situa entre els 15 i 64 anys i es troba en edat de 
treballar, independentment de si treballen o no. La 
població de Manresa a 31 de desembre de 2007 
és de 75.567 habitants, 50.654 dels quals formen 
la població potencialment activa, o altrament dit, 
formen el 65% del total de la població. La resta 
són menors de 15 anys o majors de 64 anys, que 
resten fora del mercat laboral.  Dins de la població 
potencialment activa hi ha dos grans grups demo-
gràfi cs, el de població nacional i el de població es-
trangera, diferenciada per sexe. Tal com apuntàvem 
en l’apartat de demografi a, la població estrangera 
se situa majoritàriament en edat de treballar, per 
tant, percentualment és superior a la nacional. La 
presència de població estrangera ha provocat el fre 
i el descens de la proporció de població major de 
64 anys, aturant l’envelliment i iniciant un procés 
de rejoveniment de la població.  

Per altra banda, per mitjà de les dades d’ocupació 
de l’INSS es pot observar els assalariats i autònoms 
que treballen a Manresa. Les dades es recullen en 
nombres absoluts sense estar disgregades per va-
riables de sexe, edat o procedència. El fet que si-
guin dades de persones que treballin a Manresa ens 

2.2. Població potencialment activa (15-64 anys). Any 2007

Nacionals 40660

Homes 20282

Dones 20378

Estrangers 9994

Homes 5854

Dones 4140

Total 50654

Font: Ajuntament de Manresa
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dóna més una visió de l’activitat econòmica de la 
ciutat que no pas de l’ocupació en relació als em-
padronats a Manresa. Les dades sobre autònoms en 
règim especial si que fan referència a persones em-
padronades a Manresa i que treballen a la mateixa 
ciutat, mentre que les altres dades d’assalariats en 
règim general fan referència als ocupats que treba-
llen a Manresa, sense diferenciar entre els empa-
dronats a Manresa i els que estan empadronats en 
altres municipis. Per tant, la informació que tenim 
és una aproximació que no s’ajusta a la realitat, ja 
que segurament hi ha més població que treballa 
fora del municipi en polígons de la primera i sego-
na corona del Pla de Bages. 

Finalment, dins de la població activa, si que po-
dem saber aquella que està aturada i empadronada 
a Manresa, registrada pel Departament de Treball. A 
partir del 2005 es va començar a aplicar un nou mo-
del de gestió que va suposar un afl orament dels atu-
rats de mesos anteriors. A més, la recollida de dades 
era més acurada i fi able. És per aquest motiu que en 
l’anàlisi de registre d’atur partim de l’any 2005. 

La població activa aturada se situa en 2.721 perso-
nes a 31 de desembre de 2007, represetant el 8,7% 
de la població total activa. D’aquesta població po-
dem diferenciar els nacionals i estrangers. A partir 
de les variables de procedència i sexe es pot analit-
zar l’evolució de la població activa i defi nir aproxi-
madament el perfi l de persones amb risc econòmic 
i social. 

Ocupació, contractació i atur

La població activa se situa dins el mercat de treball, 
en el qual hi ha un alt dinamisme arrel dels con-
tractes temporals, l’atur, les demandes d’ocupació, 
etc. Per tant, s’ha de veure la dinàmica i evolució 
del mercat en relació als seus components i també 
en comparació a la resta de Catalunya. 

En primer lloc, el nombre de llocs de treball a Man-
resa, es pot veure que no ha augmentat tant com a 
la resta de Catalunya al llarg dels últims 4 anys, de 
2004 a 2007. Solament ha augmentat un 4,2%, 6 
punts per sota que a la resta del país. Aquest fet no 
implica però un empitjorament de l’economia local, 
ja que Manresa està fortament lligada a les zones 
industrials de Pla de Bages de la primera i la segona 
corona. Hi ha molta població manresana que treba-
lla en polígons situats en municipis dels voltants. 

En relació a l’atur registrat, a Manresa ha augmen-
tat de forma sostinguda, tal com està succeint a 
Catalunya. Si prenem el 2005 com a any de re-
ferència (per la incorporació de nous sistemes de 
gestió per a la recollida de dades) veiem que fi ns 
el 2007 a Manresa l’atur ha augmentat un 3,1%, 
només 1 punt per sobre que la resta de Catalunya. 

Un altre component del mercat laboral són els 
contractes laborals, que han augmentat un 16,1 % 
a Manresa, superant en un 2,6% el total de Cata-
lunya.

2.3 Ocupació a Manresa. Any 2007 

Assalariats 25.670

Autònoms 5986

Total 31.656

Font: Institut Nacional de la Seguertat Social (INSS)

2.4 Atur registrat a Manresa. Any 2007

Nacionals 2211

Homes 810

Dones 1401

Estrangers 510

Homes 374

Dones 136

Total 2721

Font: Departament de Treball
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Com es pot comprovar, a trets generals, Manresa 
manté una dinàmica i tendència ocupacional molt 
similar a la del principat, però cal observar els seus 
components més acuradament per poder analitzar 
l’actual situació del mercat laboral a Manresa. 

A partir del context econòmic i empresarial a la 
comarca del Bages i a la ciutat de Manresa podem 
entendre millor el funcionament del mercat de 
treball, que ha experimentat alguns canvis en els 
darrers anys per l’accés al món del treball de nous 
col·lectius com ara els estrangers i les dones. No 
obstant, la dinàmica ocupacional de forma gene-
ral, no ha variat gaire en els últims anys, tal i com 
mostren les gràfi ques de 2004 i 2007 que fan re-
ferència als assalariats i autònoms que treballen a la 
ciutat de Manresa. La població ocupada per sector 
es manté bastant estable i regular any rere any, des-
tacant únicament l’augment de la població activa 
assalariada en el sector de la construcció. 

Les dades sobre sectors econòmics no ens permeten 
veure les variacions i fl uctuacions que està patint el 
mercat laboral. És per aquest motiu que cal mirar 
les dades d’ocupació per subsectors econòmics, per 
poder veure les dinàmiques de canvi. Per mitjà dels 
subsectors, defi nits per la CCAE, es pot veure que, 
al llarg dels anys, la major part de la població activa 
assalariada i autònoma es concentra en la indústria 

manufacturera, el comerç i les activitats immobi-
liàries i de lloguer. 

El 22,8% d’assalariats se situa en el subsector de 
la indústria manufacturera. El comerç, les acti-
vitats socials i sanitàries i immobiliàries i de llo-
guer són els altres subsectors amb major nombre 
d’assalariats. La indústria continua éssent un ele-
ment econòmic clau que dóna molta ocupació a 
la població activa de Manresa i de la comarca del 
Bages. Els principals canvis en els darrers anys se 
centren en la reducció d’ocupació en l’àmbit de 
les activitats immobiliàries, les quals han patit un 
lleuger descens, lligat al sector de la construcció, 
que també està en recessió.L’ocupació en els serveis 
sanitaris i personal de cura ha augmentat.

Els ocupats autònoms es concentren principal-
ment en el comerç (28%), les activitats immo-
biliàries (14%) i la construcció (17%), tot i que 
segurament, aquests dos últims sectors patiran un 
descens en els propers mesos, segons apunten els 
experts. El sector del comerç és el que ha patit un 
major descens en nombre d’autònoms en els da-
rrers anys. 

Per altra banda, mitjançant l’anàlisi de l’atur regis-
trat es pot apreciar que hi ha molts moviments i 
canvis laborals dins de cada subsector per les raons 

2.5 Evolució dels llocs de treball a Manresa i Catalunya

2004 2005 2006 2007  var 07/04

Manresa 30386 31651 30764 31656 4,2%

Catalunya 2998279 3136165 3235050 3303892 10,2%

Font: Institut Nacional de la Seguertat Social (INSS)

2.6 Evolució de l’atur registrar a Manresa i Catalunya

2005 2006 2007  var 07/05

Manresa 2639 2721 2721 3,1%

Catalunya 262605 260749 265789 1,2%

Font: Departament de Treball

2.7 Evolució de la contractació laboral a Manresa i Catalunya

2004 2005 2006 2007  var 07/04

Manresa 22710 26595 28290 26355 16,1%

Catalunya 2520017 2667843 2867327 2860905 13,5%

Font: Departament de Treball
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del context econòmic i empresarial abans mencio-
nat. S’observa que el major nombre d’atur se situa 
en les activitats immobiliàries (30,2%), el qual ha 
augmentat un 12% en els últims quatre anys i en la 
indústria manufacturera (23,4%), tot i que respec-
te el 2004 ha disminuït un 10% l’any 2007. 

El fet més preocupant, però, és la creixent recessió 
del sector de la construcció, que està afectant mol-
ta població i concretament a població estrangera. 
L’atur estranger en la construcció se situa en un 
22,8%, 17 punts per sobre que la població nacio-
nal. Bona part de la població activa estrangera que 

2.8. Assalariats i autònoms a Manresa per sectors

Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
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treballa està contractada en el sector econòmic de 
la construcció, per la qual cosa, a dia d’avui, esdevé 
la més vulnerable pel seu perfi l sociolaboral. 

El nombre de persones sense ocupació anterior 
(apuntats a l’OTG per primera vegada) ha augmen-
tat considerablement dins el col·lectiu estranger en la 

franja temporal de 2004 a 2007. La majoria s’apunta 
a les llistes d’atur tot i no tenir permís de treball. 

Amb aquestes dades es pot veure que en els darrers 
4 anys (de 2004 a 2007) hi ha hagut un augment 
de l’atur registrat i la contractació laboral, mentre 
que hi ha un estancament dels llocs de treball, els 

2.9. Ocupació en el subsector econòmic del comerç

Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
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2.10. Assalariats i aturats en el subsector de les activitats immobiliàries

Font: INSS i Departament de Treball
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quals, percentualment, estan per sota de la resta de 
Catalunya. Per tant, es pot entendre que es man-
tenen els llocs de treball però amb molta mobili-
tat laboral, sobretot en categories laborals poc o 
gens qualifi cades. Així doncs, es pot observar que 
augmenta la precarietat de diversos sectors i sub-
sectors. 

L’estabilitat laboral per tant, es concentra progres-
sivament en col·lectius més específi cs, deixant fora 
a població estrangera, a dones amb càrregues fami-
liars, a joves amb limitacions formatives, a persones 
majors de 45 anys amb poca experiència laboral i a 
persones discapacitades. En els darrers anys es ma-
nifesta la difi cultat d’aconseguir una renovació de 
contracte, no havent-hi expectatives de continuïtat 
laboral. 

Una prova d’aquestes difi cultats la trobem en 
l’augment de la dispersió de l’activitat econòmica 
a la comarca del Bages, segons dades de l’estudi 
d’Ocupació i Mobilitat al Bages editat pel Consell 
Comarcal del Bages. S’han creat nous polígons 
fora de les ciutats que han obligat a la població 
a agafar el cotxe privat per poder-hi accedir. Això 
augmenta les difi cultats d’inserció laboral a certs 
col·lectius com els menors de 18 anys, població 

estrangera i dones, els quals, molts d’ells, no te-
nen vehicle privat ni tampoc carnet de conduir. 
Moltes ofertes d’ocupació provenen d’indústries 
situades als polígons, però certs col·lectius les han 
de rebutjar perquè no s’hi poden desplaçar. La 
manca d’una xarxa de transport públic que co-
muniqui la perifèria exclou a aquests col·lectius 
en risc social. 

Pel que fa a la principal activitat econòmica de 
la ciutat de Manresa, el comerç, s’ha especia-
litzat en comerç al detall (sector d’equipament 
personal, lleure i cultural, alimentació, sector 
d’equipament de la llar...) situant-se, sobretot, 
al Barri Antic, Passeig i Rodalies i Vic-Remei. El 
comerç a la ciutat s’està mantenint i es pot po-
tenciar amb la nova incorporació de la zona de 
la Fàbrica Nova. No obstant aquest fet, ha de fer 
front als hipermercats i supermercats de la peri-
fèria de la ciutat. 

Cal destacar també que ha augmentat el nom-
bre de llicències per activitats comercials pro-
mogudes per població estrangera, tot i que en 
les dades de comerç no es pot apreciar, ja que 
moltes de les llicències atorgades tenen més 
d’un titular, es fa difícil aconseguir-ne informa-

2.11. Assalariats i aturats en el sector de la construcció

Font: INSS i Departament de Treball
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ció, i en ocasions es tracta de propietaris de fora 
de Manresa, fet que explicaria l’alt nombre de 
titularitats “en blanc”. 

El comerç dirigit per estrangers se situa en barris 
amb alta activitat econòmica i també en els llocs 
on va a viure aquesta població. Tot i això, en els 
darrers anys s’observa un desplaçament d’aquells 
col·lectius estrangers més assentats a la ciutat de 
Manresa cap a altres barris. 

Accidents laborals

En el mercat laboral hi ha una altre problemàti-
ca a destacar que és el l’augment dels accidents 
laborals, que es concentren en els sectors de la 
construcció i la indústria. L’evolució en el darrers 
anys ens demostra aquesta tendència creixent. De 
2004 a 2007 ha augmentat un 6,2% el nombre 
d’accidents a la comarca del Bages, mentre que a 
Catalunya l’augment ha estat d’un 2,2%. 

També es registra un major nombre d’accidents a 
la comarca del Bages (prop d’un 7% de la població 

ocupada al Bages pateix algun accident al llarg de 
l’any). A la resta de Catalunya aquesta xifra se situa 
en un 5,5%. 

En el sector econòmic de la construcció és on es 
focalitza el major nombre d’accidents al Bages, 
prop d’un 50%, mentre que a Catalunya el sector 
més afectat pels accidents laborals és el dels serveis, 
amb un 47%. Cal dir que els accidents en el sector 
de la construcció al Bages superen en 20 punts a la 
resta de Catalunya, fet que cal tenir en compte, ja 
que l’evolució d’accidents dins el sector manté un 
continu creixement. 

Per diferència de sexes, hi ha un major nombre 
d’accidents laborals en homes que en dones en tots 
els sectors. La tipologia de les feines, la precarietat 
en els sectors agrícola, industrial i de la construc-
ció, i la forma de treballar poden ésser factors de 
risc laboral.  Cal tenir en compte però, l’augment 
d’accidents laborals de les dones en el sector ser-
veis, ja que és el lloc on hi trobem el major nombre 
de contractes temporals femenins (tant nacionals 
com estrangers).

2.12. Tipologia de comerços a Manresa per barris (segons CCAE). Any 2007

Barri Comerç a l’engròs Comerç al detall
Venda i 

manteniment motor
Total 

BARRI ANTIC

CAL GRAVAT

CR.DE SANTPEDOR

CR.DE VIC-REMEI

EL GUIX-PDA.ROJA

ESCODINES

FONT CAPELLANS

LA BALCONADA

MION-PUIGB.MIRAL

P.IGNASI PUIG

PASSEIG I RODAL.

PL.CATAL.BD.SALD

POBLE NOU

SAGRADA FAMILIA

SANT PAU

SUANYA-COMTALS-P.NOU

VALLDAURA

VILADORDIS

4,6%

18,6%

10,5%

11,8%

10,1%

2,0%

0,3%

0,0%

2,3%

0,0%

11,1%

4,9%

8,2%

4,9%

0,3%

2,6%

6,5%

1,3%

20,9%

1,3%

6,8%

12,5%

0,9%

3,2%

1,1%

0,7%

2,6%

0,6%

20,7%

5,8%

6,7%

6,9%

0,2%

0,3%

6,8%

2,1%

0,4%

10,6%

16,7%

20,3%

4,0%

0,9%

0,0%

0,0%

1,3%

0,0%

4,8%

6,6%

4,4%

9,7%

0,0%

4,8%

12,8%

2,6%

16%

5,3%

8,6%

13,4%

2,8%

2,7%

0,8%

0,5%

2,4%

0,4%

17,2%

5,8%

6,6%

6,9%

0,2%

1,2%

7,5%

2,0%

Font: Ajuntament de Manresa
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Aproximació a la situació econòmica  de les 
unitats de convivència

El fet de no tenir un registre estadístic sobre la po-
blació activa i inactiva ens impossibilita l’anàlisi 
d’un sector de població cada vegada més ampli i 
heterogeni, així com també la manca d’un registre 
estadístic acurat sobre la composició de la unitat de 
convivència d’aquesta població. És per aquest mo-
tiu que hem pres la informació registrada pels Ser-
veis Financers de l’Ajuntament de Manresa per tal 
de veure, de forma aproximada, la situació econò-
mica d’aquelles unitats de convivència i ciutadans 
empadronats a la ciutat de Manresa amb majors 
difi cultats econòmiques. L’anàlisi se centra en les 
dades recollides en els diversos processos de cobra-
ment dels tributs municipals en el període poste-
rior al d’executiva, és a dir, en els procediments en 

què s’excedeix el termini de pagament voluntari i 
l’administració ha de recórrer als recàrrecs i embar-
gaments per cobrar-ne els tributs. 

Per tant, el que ens pot permetre veure aquestes da-
des és el nivell de morositat per part d’algunes per-
sones amb difi cultats econòmiques i socials, tenint 
present alhora que dins d’aquest col·lectiu també 
hi ha una petita part de població que no paga per 
canvis de domicili, per oblit, etc. 

A nivell general es pot apreciar un augment de 
contribuents que no han pagat els seus tributs 
municipals (IBI, taxa d’escombraries, etc.) en el 
període voluntari. L’increment de persones no sol-
vents en període voluntari augmenta any rere any. 
Per tant, es pot parlar d’un augment de la moro-
sitat que té diversos factors. El principal factor és 

2.13. Evolució percentual dels accidents laborals al Bages i Catalunya

2004 2005 2006 2007  var 07/04

Manresa 4627 4764 4863 4914 6,2%

Catalunya 157621 152674 162979 161073 2,2%

Font: Departament de Treball

2.14. Percentatge d’accidents laborals sobre la població ocupada

Any Bages Catalunya

2004

2005

2006

2007

6,9%

6,8%

6,9%

6,8%

5,3%

4,9%

5,0%

4,9%

Font: Departament de Treball

2.15. Nombre d’accidents laborals per sectors econòmics

Any 2004

Sectors Bages Catalunya

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

1,0%

16,9%

52,6%

29,5%

1,6%

20,1%

33,1%

45,2%

Any 2007

Sectors Bages Catalunya

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

0,7%

18,5%

49,3%

31,5%

1,7%

22,0%

29,3%

47,0%

Font: Departament de Treball
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l’empitjorament del mercat laboral i la seva ines-
tabilitat, que porta a moltes famílies al llindar de 
risc de la pobresa econòmica. L’augment de l’atur, 
la no renovació de contractes temporals per part de 
la població activa i la manca d’una renda sufi cient 
i estable per part dels majors de 64 anys en són 
les principals raons. Els contribuents que entren 
a formar part dels processos de cobrament arran 
dels impagaments en període voluntari són una 
mostra de la tendència global a l’empitjorament de 
l’economia familiar i dels individus. 

A tall metodològic, les dades fan referència a un 
moment determinat del procés de cobrament al 
contribuent, concretament a fi nal de cada any. S’ha 
d’entendre però, que es tracta d’un procés dinàmic 
i canviant, en què la vida dels expedients dura nor-
malment entre 3 i 4 anys, depenent sempre del seu 
cost-benefi ci. 

Les dues dades a destacar són la de l’augment 
de contribuents que no paguen en executiva i 
l’increment de fallits. En primer lloc, hi ha un 
clar augment entre el 2005 i el 2007 (variació del 
121%) dels expedients d’executiva amb algun in-
compliment de pagament, per tant, ens pot donar 
a entendre que moltes famílies i individus no es 
poden fer càrrec del pagament en els períodes es-
tablerts per difi cultats econòmiques. Cal tenir en 

compte també que hi ha una petita part d’aquests 
contribuents que juguen amb la picaresca. 

En segon lloc, el nombre de fallits, que es poden 
diferenciar en parcials i complerts, també han aug-
mentat. Aquí trobem a persones que no han po-
gut ser embargades per no complir certs requisits 
econòmics com tenir un salari mínim interprofes-
sional (SMI) adient i la manca de renda o patri-
moni físic. Tanmateix, trobem a un petit col·lectiu 
de persones que se’ls dóna per insolvents a causa 
de la condició del cost-benefi ci del procediment. 
L’augment de fallits és un possible indicador de la 
manca de renda i pobre economia d’algunes perso-
nes contribuents a la ciutat de Manresa. 

Per altra banda, cal tenir present els indicadors 
sobre les reduccions i bonifi cacions fi scals que te-
nen algunes persones per la seva situació especial, 
ja siguin famílies nombroses o bé amb difi cultats 
econòmiques. 

La reducció de la taxa d’escombraries, per franges 
d’edat, ens permet observar que és la població ma-
jor de 64 anys la principal benefi ciària de la boni-
fi cació fi scal. En aquest cas, la reducció també la 
poden sol·licitar els ocupants sense ser-ne els pro-
pietaris, fent una subrogació del pagament. 

2.16. Casos d’impagaments dels tributs municipals que estan en procès de cobrament

Processos de cobrament 
dels tributs

2005 2006 2007
Var.05-07

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Executiva amb impagament 46 20 66 58 33 91 109 37 146 121%

Embargament salaris 76 20 96 170 46 216 147 40 187 95%

Embargament fi nques 37 7 44 51 15 66 61 23 84 91%

Embargament vehicles 28 6 34 67 13 80 67 10 77 126%

Fallits 107 46 153 229 67 296 175 64 239 56%

Font: Ajuntament de Manresa

2.17. Persones que sol·liciten reducció taxa escombraries

Edat Homes Dones Total

Menors 18 0,9% 0,0% 0,3%

De 18 a 35 2,6% 0,4% 1,1%

De 36 a 64 20,9% 16,8% 18,1%

Mes de 65 66,1% 82,8% 77,3%

No consta 9,6% 0,0% 3,1%

Font: Ajuntament de Manresa
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El fet que el 77% dels benefi ciaris siguin persones 
grans ens indica que són un col·lectiu que resideix 
en habitatges que acrediten uns ingressos inferiors 
al SMI (600 euros a principi de 2008). Cal tenir 
en compte que es comptabilitza a tots els residents 
de l’habitatge, ja que en alguns casos, tot i tenir 
ingressos globals superiors al SMI mensual, aquests 
ingressos no arriben al 45% per resident, i també 
tenen accés a la bonifi cació. Per tant, el col·lectiu 
de persones grans, que demogràfi cament es va in-
crementant, té més difi cultats econòmiques per 
arribar a fi nal de mes. Aquesta dada es reforça amb 
el fet que la taxa de fallits es concentra en la pobla-
ció de 68 a 78 anys, situant-se en un 10 per mil. 

D’altra banda, hi ha la reducció de l’IBI per a fa-
mílies nombroses, diferenciat en categoria especial 
(90%) i general (50%), que ha tingut un progres-
siu augment de la demanda. Cal destacar que, tot 
i l’augment demogràfi c de la població estrangera, 
encara no es visualitza en les bonifi cacions fi scals, 
ja que per poder demanar la reducció han de ser 
propietaris de l’habitatge, la qual cosa exclou a tots 
aquells que viuen de lloguer i que són la majoria. 
Per tant, aquest indicador no ens permet observar 
totes aquelles famílies nombroses (moltes d’elles 
estrangeres amb familiars en condició de reagru-
pats) amb difi cultats econòmiques. 

Les dades laborals ens donen una visió sobre 
l’actual situació del mercat laboral a Manresa i al 
Bages, així com també les dades de renda sobre al-
gunes unitats de convivència. Aquest mercat, amb 
el seu corresponent context econòmic i empresa-
rial, conté un gran volum de treballadors i treba-
lladores, que donen sentit a la dinàmica del mercat 
laboral i que hi poden tenir una relació de més be-
nestant o favorable a menys estable i amb més di-
fi cultats d’inserció, promoció i millora. Tot seguit, 
s’analitzen aquells col·lectius amb majors difi cul-
tats per accedir al mercat laboral per raons socials, 
econòmiques, de salut, de drets de ciutadania, etc.   

Difi cultats dels col·lectius en risc

Persones immigrades

En els darrers anys ha augmentat la població estran-
gera a la ciutat de Manresa, tant provinent d’altres 
països com d’altres municipis o d’altres comar-
ques. El major nombre de població estrangera se 
situa en les edats potencialment actives, és a dir, de 
16 a 64 anys. Segons les dades del padró de 2007, 
trobem que a Manresa hi ha un 16,7% de població 
estrangera. La majoria d’aquesta població se situa 
en l’edat de treballar. No obstant, aquest col·lectiu 
té grans difi cultats per accedir-hi, mantenir-s’hi i 
millorar la seva categoria sociolaboral. 

Quatre de cada deu estrangers provenen d’altres 
municipis de fora de la comarca. La redistribució 
d’estrangers no es dóna per l’acceleració de fl uxos, 
sinó per un major assentament i per la demanda 
laboral. 

La presència de residents estrangers ha provocat el 
fre i descens de la proporció de majors de 65 anys. 
S’ha aturat l’envelliment i s’ha iniciat un procés de 
rejoveniment de la població. Manresa acull el 62% 
de la població estrangera de la comarca, sobretot 
del col·lectiu de 25 a 30 anys (amb molta mobilitat 
espacial). Molts d’ells provenen de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona on els preus dels habitatges són 
molt superiors. Cal considerar que la mobilitat in-
terna de la població de nacionalitat estrangera està 
lligada a l’oferta del mercat de treball i també als es-
tocs de població resident en un municipi. Aquesta 
mobilitat interna es concentra a favor de Manresa. 

Cal dir que part d’aquesta població arriba sense 
la documentació necessària per poder participar 
plenament en tots els àmbits de la ciutadania. La 
manca de permisos de treball i residència els difi -

2.18. Sol·licitants de reducció d’IBI segons nacionalitat

Nacionalitat 2005 2006 2007

Nacionals 262 270 282

Estrangers 3 5 6

UE 1 1 1

Total 266 276 289

Font: Ajuntament de Manresa
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culta l’accés al treball, esdevenint així un col·lectiu 
inactiu i desprotegit. Molts cònjuges i familiars jo-
ves arriben com a reagrupats, és a dir, únicament 
amb el permís de residència. Les persones amb 
autorització de residència per reagrupament fami-
liar, amb independència del temps que hagin estat 
residint legalment al país d’acollida, poden obtenir 
una autorització per treballar en qualsevol feina i 
allà on sigui de l’Estat Espanyol, sempre que una 
empresa dugui a terme els tràmits administratius 
necessaris perquè l’administració les autoritzi a 
treballar. Aquests requisits els posa en situació de 
desavantatge en relació a la població totalment re-
gularitzada. Això fa que un grup potencialment ac-
tiu tingui difi cultats per treballar i accedir a alguns 
serveis i prestacions.

Per mitjà dels informes de reagrupament que realit-
za el departament d’urbanisme de l’Ajuntament de 
Manresa es pot accedir a les dades de persones estran-
geres residents a la ciutat de Manresa que sol·liciten 
el reagrupament familiar. Un dels primers passos i 
requisits per aconseguir aquest tràmit és disposar de 
cèdula d’habitabilitat del domicili. Al llarg del 2007 
es van aprovar 393 sol·licituds de reagrupament que 
van passar posteriorment a mans de la Delegació del 
Govern a Barcelona. Moltes d’aquestes sol·licituds 
aprovades per urbanisme no arriben a materialitzar-
se perquè han de passar per altres institucions que 
moltes vegades els deneguen l’entrada per manca de 
documentació reglamentària. 

Aquestes dades ens donen una orientació sobre 
aquelles persones que podrien arribar a Manresa en 
condició de reagrupat. Per una banda, arriben me-
nors de 18 anys (en edat escolar), els quals, al sor-
tir de l’escola, possiblement tindran difi cultats per 

accedir al món laboral. D’altra banda, arriba molta 
població en edat laboral, majors de 18 anys, i també 
amb les mateixes difi cultats d’accés al món laboral. 

A partir d’aquestes dades es pot extreure la següent 
conclusió: les persones que reagrupen a altres fa-
miliars són els primers en arribar al país d’acollida, 
enviades per les seves famílies com a millor repre-
sentat segons l’oferta laboral del país receptor. En 
el cas dels sud-americans, habitualment, envien 
a una dona per treballar en el sector serveis (cura 
de persones grans, personal de neteja, etc.) men-
tre que els magrebins i subsaharians, normalment, 
envien un home per treballar en sectors primaris, 
d’indústria i, sobretot, de la construcció. Això es 
pot veure millor en la taula 2.20.

En relació al 2006, el nombre de sol·licituds de 
reagrupament familiar resoltes favorablement ha 
augmentat en 47 casos. La majoria són de pobla-
ció marroquina, equatoriana, xinesa i colombiana. 
En el cas de la població romanesa ha disminuït el 
nombre de reagrupaments per l’adhesió de Roma-
nia a la Unió Europea. 

La majoria de població estrangera treballa en els 
sectors de l’agricultura, la indústria manufacturera 
i la construcció. Aquest últim sector ha experimen-
tat els darrers anys una desacceleració de la produc-
ció i ha generat molta desocupació, sent la pobla-
ció estrangera la més afectada. Segons apunten els 
tècnics, hi ha molts homes majors de 40 anys que 
s’han quedat a l’atur provinents de la construcció 
i que tenen moltes difi cultats d’inserció per la seva 
manca d’experiència en altres sectors. El desco-
neixement de l’idioma i la manca de xarxes socials 
i familiars pot perjudicar la cerca de feina. 

2.19. Majors de 18 anys en procés de reagrupament familiar. Any 2007

Membres majors de 18 anys Total

1
2
3
4
5
6
7
8

143

151

107

66

62

33

4

6

Total general 572

Font: Ajuntament de Manresa
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La major vulnerabilitat laboral que pateix part de 
la població estrangera es refl exa principalment en 
l’atur i en la tipologia dels contractes. Molts d’ells 
són contractats temporalment amb salaris molt 
baixos i amb condicions laborals precàries (riscos 
laborals, poca prevenció...). Els sectors amb catego-
ries professionals no qualifi cades contracten estran-
gers per cobrir les places vacants. Una part d’aquesta 
població prové de països on han cursat llicenciatures 
i cursos especialitzats, però en la societat d’acollida 
solament són contractats per fer treballs no qualifi -
cats, difi cultant així la millora del seu estatus socials 

i econòmic. Tal i com es pot veure en la taula ante-
rior, els contractes temporals a estrangers a Manresa 
han augmentat un 30% del 2004 al 2007, 10 punts 
per sobre de Catalunya. Mentre que els indefi nits, 
que marquen una major estabilitat, tant sols han 
augmentat un 9% en 4 anys. 

Una eina per analitzar i visualitzar la població acti-
va en el mercat laboral és la piràmide d’edats, que 
ens permet conèixer l’evolució passada, l’estructura 
actual i deixa entreveure la tendència futura. Així, 
per mitjà de la piràmide d’edats i de nacionalitats 

2.20. Persones sol·licitants de reagrupament familiar per sexe. Any 2007

Procedència Homes Dones No Consta

Bolivia

Colombia

Cuba

Equador

Perú

Senegal

Marroc

Altres països africans

Altres països americans

Països asiàtics

Països est Europa

45,5%

33,3%

50,0%

50,0%

62,5%

92,9%

81,6%

95,0%

33,3%

6,7%

56,3%

54,5%

66,7%

50,0%

50,0%

37,5%

7,1%

18,4%

5,0%

66,7%

4,4%

37,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

88,9%

6,3%

Font: Ajuntament de Manresa

2.21. Nombre de persones resoltes favorablement que sol·liciten reagrupament familiar

Font: Ajuntament de Manresa
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en relació als contractes temporals es pot veure que 
els contractes laborals a estrangers se centren en les 
edats de 25 a 45 anys, i en el cas de les dones fi ns 
a 35 anys, ja que sovint es retiren del mercat labo-
ral per atendre assumptes familiars. D’altra banda, 
la població nacional té contractes temporals quan 
són més joves (de 15 a 25 anys) i a mesura que “es 
van fent grans” la seva situació es va estabilitzant. 

Les piràmides ens visualitzen la població nacional 
i estrangera en base a 100, és a dir, comparada per 
ella mateixa. És per aquest motiu que la població 
estrangera, tot i ésser inferior numèricament (en 
nombres absoluts), esdevé superior en alguns ca-
sos a la nacional, ja que la piràmide fa referència a 
la seva pròpia població i no és comparada directa-
ment amb el total absolut. 

2.22. Contractació d’estrangers segons sector ocupació a Manresa i Catalunya

Any 2004

Indefi nits Temporals

Sectors Manresa Catalunya Manresa Catalunya

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

75%

7,4%

12,1%

10,2%

44,3%

15,3%

19,7%

14,5%

15,4%

11,2%

31,4%

11,6%

66,1%

15,9%

32,7%

16,4%

Total 10,1% 15,5% 13,0% 18,9%

Any 2007

Indefi nits Temporals

Sectors Manresa Catalunya Manesa Catalunya

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

23,5%

22,8%

31,4%

13,9%

59%

20,8%

36,4%

22,4%

34,5%

20,9%

55,3%

29,1%

76%

26,6%

53,1%

26,3%

Total 16,9% 24,1% 31% 30,5%

Font: Departament de Treball                                                                                                           *En relació al total de contractes de cada sector

2.23. Piràmide de contractes temporals segons nacionalitat, edat i sexe a Manresa

Font: Ajuntament de Manresa
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Els principals sectors d’ocupació en què es troba la 
població estrangera són la construcció (on supera 
a la població nacional en 10 punts) i els serveis, 
que és on trobem la majoria de dones estrangeres. 
Aquesta tendència es manté de 2004 a 2007. 

Les piràmides d’atur registrat segons edat, sexe i 
procedència de 2005 i 2007 ens mostren que l’atur 
estranger es focalitza entre les edats de 25 a 45 
anys, ja que és on hi ha més població estrangera, tal 
i com hem vist anteriorment. L’atur és molt similar 
segons sexe tant en estrangers com en nacionals. El 
conjunt de l’evolució de l’atur registrat de 2005 a 
2007 també és similar, exceptuant el fet que l’atur 

estranger tendeix a un lleuger envelliment i ja no 
apareix tant en les primeres edats. A tall metodolò-
gic, cal fer esment que el 2005 el Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya només re-
gistrava fi ns a 59 o més anys, a diferència de 2007, 
quan es té en compte ja la franja de 60-64 anys.  

Les demandes d’ocupació estrangeres es concentren 
entre les edats de 25 a 45 anys (com en l’atur i la 
contractació), mentre que en els nacionals, es con-
centren en edats més tardanes, de 50 a 60 anys. 

Per últim cal parlar de la durada dels contractes 
temporals laborals entre estrangers i nacionals, un 

2.24. Contractes temporals per nacionalitat i sector a Manresa

Font: Ajuntament de Manresa
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fort condicionant dins el mercat. La majoria de 
contractes són indeterminats, és a dir, d’obra o ser-
vei. L’altra gran part són contractes d’1 a 6 mesos. 

Dones

Malgrat l’accés a l’educació superior i l’emergència 
de noves professions, que han afavorit l’ocupació de 

les dones i els ha obert noves perspectives, moltes 
d’elles continuen ocupant llocs de nivell més baix. 
A més, en la majoria d’aquests llocs les possibilitats 
de fer carrera són també força més baixes. La se-
gregació horitzontal (feminització d’alguns llocs de 
treball/sectors d’activitat) i vertical (poques possibi-
litats de promoció) són elements clau per entendre 
la situació actual de la dona en el mercat de treball. 

2.25. Piràmide d’atur registrat segons nacionalitat, edat i sexe a Manresa

Font: Ajuntament de Manresa
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Aquest situació de precarietat i difi cultat laboral es 
demostra amb el fet que hi ha un major atur feme-
ní que masculí. El 56,5% dels aturats són dones, 
i és entre els 35 i 65 anys on es concentra el ma-
jor nombre de població femenina aturada. Aquest 
col·lectiu representa l’11% sobre el total femení 
actiu de la ciutat, 4,5 punts per sobre que els ho-
mes. Les dones tenen majors factors de risc, com la 
contractació temporal i la discontinuïtat dels con-
tractes que els pot portar a l’atur.

Hi ha diversos factors que difi culten la situació 
de la dona en el mercat de treball segons l’estudi 
ADAGIO i també segons la percepció de les ma-
teixes dones. Aquestes difi cultats són: ser dona 
major de 45 anys amb poca experiència laboral o 
obsoleta, tenir càrregues o sobrecàrregues familiars 
i estar en l’edat de procreació (pel fet de poder-se 
quedar embarassada). I en el cas de dones estran-
geres tenen la difi cultat afegida d’estar en condi-
ció de reagrupament familiar, tenir poca formació 
laboral, manca d’hàbits laborals i desconeixement 
de l’idioma. Tots aquests factors no ajuden a cer-
car una feina que en molts casos s’ha de conciliar 
amb la vida familiar (criança de fi lls, tenir cura dels 
pares, etc.). El món laboral o productiu no està 
pensat per ésser conciliat amb el món familiar o 
reproductiu, cosa que perjudica les dones en el seu 
desenvolupament social.

La visió i el discurs feminista defi nit en l’estudi 
ADAGIO ens descriu que l’actual societat és de 
tradició patriarcal, en què tots els mecanismes de 
funcionament (educació, tasques de la llar, món 
públic, política, etc.) estan marcats per la domi-
nació masculina, cosa que determina i a la vega-
da difi culta en molts sentits a les dones. El treball 
domèstic o familiar és assumit majoritàriament per 
les dones. Aquesta càrrega és major en les llars mo-
noparentals, on la mare ha de cuidar els fi lls tota 
sola, treballar i en conseqüència disposa de menys 
temps d’oci. A més, aquesta càrrega domèstica pro-
voca discriminació en el món laboral. 

Quan els mecanismes que permeten trencar amb 
aquesta dominació masculina dins la parella duen 
a una separació deixen a les dones en una situació 
econòmica vulnerable (hipoteques per pagar, fi lls 
a càrrec...). La separació genera moltes llars mo-
noparentals on la dona es fa càrrec dels fi lls i de 

les despeses de la llar. A més, en cas de viduïtat, la 
situació empitjora, ja que passen a cobrar la pensió 
del marit però perden la seva (que era més baixa) i 
el fet que les donen viuen més anys provoca que hi 
hagi molts casos de dones gran pobres (amb la pen-
sió es perd progressivament el poder adquisitiu). 

En aquest sentit, estem parlant d’un augment de la 
feminització de la pobresa. Hi ha una precarització 
de la situació de la dona i per tant, de la família. 
Els ingressos baixos difi culten l’economia fami-
liar, cosa que provoca que moltes dones s’hagin 
d’estrènyer el cinturó per arribar a fi nal de mes. Al 
mateix temps, van augmentant els preus i el nivell 
de vida, fet que encara empitjora més la seva situa-
ció i no apareixen serveis que donin cobertura a la 
conciliació laboral i familiar. 

Joventut i adolescència

Part d’aquest col·lectiu de 16 a 30 anys tam-
bé pateix les inclemències del món laboral. Dins 
d’aquest grup hi ha diverses etapes i cal diferenciar 
entre la població nacional i l’estrangera, la qual té 
una dinàmica de mobilitat laboral diferent.

El fet de parlar de joves implica fer una distinció 
entre aquells que entren al mercat amb feines molt 
poc qualifi cades i salaris que no estan al nivell 
de la qualitat de vida actual, i aquells altres amb 
salaris superiors tenint en compte la seva manca 
d’experiència i formació acadèmica. Tot i això el 
grup de joves amb majors difi cultats per trobar fei-
na se situa en el grup d’edat de 16 a 18 anys,  ja que 
poques empreses els volen contractar pel fet de ser 
menors de 18 anys, per la seva poca formació i la 
seva inestabilitat i irregularitat horària. 

L’actual situació del context econòmic i empresa-
rial està difi cultant a molts joves el poder renovar 
fàcilment els seus contractes temporals, cosa que 
havien anat fent ens els darrers anys. Bona part 
d’aquests joves accedien fàcilment als llocs de tre-
ball per mitjà de les ETT. No obstant, l’actual con-
juntura econòmica ha portat a la reducció d’ofertes 
d’ocupació i conseqüentment ha afectat l’estratègia 
de molts joves de cerca de feina temporal. 

Aquesta manca d’oferta laboral és una de les princi-
pals problemàtiques per alguns joves. Alguns d’ells 
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provenen del fracàs escolar, és a dir, no tenen la titu-
lació obligatòria escolar, o de famílies amb difi cul-
tats estructurals i econòmiques, cosa que els afecta 
en la seva motivació acadèmica i laboral. Hi ha un 
gran gruix de joves de 16 a 25 anys que estan al mar-
ge del món productiu. Mentre que els que si que hi 
són, ho estan de forma força precària i temporal, tal 
com es pot apreciar en la piràmide anterior. 

El nivell d’estudis determina l’ocupació, ja que 
sense estudis i formació especialitzada cada vegada 
és més difícil entrar al mercat laboral. Per tant, tots 
aquells joves sense ESO o títols escolars tenen més 
difi cultats d’accés. 

La percepció del mateixos joves és que, tot i tenir 
estudis (requisit indispensable), la contractació es-
devé precària i poc motivadora, ja que tenen con-
dicions d’infraocupació. Molts d’ells tenen estudis 
mitjans i/o superiors i acaben ocupant llocs de 
treball de categoria professional inferior als que els 
permetria la seva qualifi cació acadèmica. Per altra 
banda, comenten que no es potencien els ofi cis ni 
els aprenentatges, cosa que difi culta la promoció 
laboral en l’actualitat. Això genera desconfi ança i 
desmotivació amb el món laboral. 

Gent gran

Tal i com succeeix en els altres col·lectius, les perso-
nes grans també s’han vist afectades per l’augment 
dels preus de la cistella de consum bàsic i per 
l’augment del nivell de vida en general. 

Això ha provocat que molta gent gran es trobi en 
una situació difícil, tal com mostren aquestes da-
des de l’estudi de la FUB sobre la qualitat de vida 
la gent gran: el 50% està per sota dels 660€ i el 
6,5% per sota dels 300€. El 73,5% té com a ingrés 
principal la pensió de jubilació i el 37% la de vi-
duïtat. Un 3% no té ingressos i un 30% rep ajudes 
externes. Aquestes dades donen una visió de com 
està actualment la població major de 65 anys. 

El fet que les pensions no creixin al mateix ritme 
que els costos de la vida, situa a moltes persones 
grans en el llindar de la pobresa i molts d’ells pas-
sen a engruixir la bossa de pobresa. Cal dir que les 
pensions no pugen segons l’IPC, sinó per decret, i 
això signifi ca una pèrdua del nivell adquisitiu.

Dins el col·lectiu de persones grans, el de les dones 
viudes, és el que està en més risc econòmic i social. 
Aquestes dones passen a cobrar un sola pensió que 
els és insufi cient per viure, perdent així nivell ad-
quisitiu, i situant-se en la pobresa. L’augment de 
l’esperança de vida obliga a destinar més recursos 
(per a la cura de persones dependents, les ajudes 
a domicili...). Aquest fet fa que el nombre de re-
cursos hagi d’augmentar, i que segons la percepció 
dels mateixos tècnics, a dia d’avui, es creu que hi 
ha recursos municipals insufi cients per cobrir les 
necessitats de les persones grans.

A nivell laboral, la deslocalització d’algunes empre-
ses ha provocat un augment de les prejubilacions 
i de l’atur en persones majors de 45 anys, princi-
palment homes, fet cada vegada més preocupant, 
ja que la població que es queda a l’atur en aquesta 
franja d’edat té majors difi cultats per cercar una 
nova feina. Tal com s’apuntava en l’anàlisi del con-
text empresarial i econòmic de Manresa i de la co-
marca del Bages hi ha un alt risc a la deslocalització 
d’empreses del sector secundari i pot esdevenir un 
problema en els propers anys, que pot afectar la 
població activa major de 45 anys que actualment 
està en una situació benestant.  

Com a contrapunt, però, hi ha algunes persones 
prejubilades que retornen al mercat laboral, per 
mitjà de la seva experiència en determinats sectors, 
i això els revaloritza el seu estatus social i econò-
mic. 

Una de les percepcions actuals és que la jubilació 
implica una pèrdua de l’estatus econòmic i sobre-
tot social (de reconeixement per part dels altres). 
La jubilació implica un trencament amb la vida 
quotidiana i obliga a tornar a començar de zero. 

Persones discapacitades

Per a les persones discapacitades és molt difícil en-
trar en el món laboral, sobretot per aquelles perso-
nes amb malalties mentals. Existeixen pensions i 
ajudes, però la percepció d’aquest col·lectiu és que 
les rendes contemplades per la llei no els permeten 
tenir un benestar integral. Per altra banda, quan 
arriben al mercat laboral aquest no està adaptat ni 
és fl exible. A més, no reben ajuda ni assessorament 
per part de les empreses. Les empreses insereixen a 
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les persones amb disminució per les clàusules so-
cials, no per motivació ni interès propi. En aquest 
sentit, hi ha una manca de compliment de la LIS-
MI, que és la llei  13/1982, de 7 d’abril, per a  la 
Integració Social de Minusvàlids, i que obliga a les 
empreses amb més de 50 treballadors a contractar 
un mínim d’un 2% de la plantilla de persones amb 
discapacitat.

Aquest és un dels factors del baix nivell d’inserció. 
Un altre factor és la baixa formació laboral especí-
fi ca i també el fet que cobren pensions i que si en-
tren en el món laboral les perden. Ambdós factors 
determinen el baix nivell d’inserció laboral. 

Dins del col·lectiu de discapacitats, el dels psíquics 
és el que té més problemes, ja que no hi ha una in-
serció ordinària, tenen convenis diferents i treballs 
protegits amb sous baixos. Els discapacitats físics, 
que són el 70%, tenen difi cultats però no tant com 
l’anterior. El col·lectiu de defi cients auditius és el 
més inserible dins dels discapacitats. 

En línies generals, segons aquest col·lectiu es per-
cep que manquen serveis transversals per a malalts 
mentals, formacions específi ques per trobar feina 
i més implicació per part de les empreses, ja que 
no es respecta la llei, ni col·laboren en oferir llocs 
nous de feina.   
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Marc conceptual

En l’àmbit de l’educació i formació hi ha diversos 
temes a tractar, ja que és molt ampli i complex. 
L’entorn educatiu comprèn des de l’escola amb els 
seus respectius alumnes i professors fi ns a la família 
i la mateixa societat (participació, comunitat, cohe-
sió social...). Però el que és bàsic, per l’impacte i el 
paper social que desenvolupen, són  les percepcions 
i valoracions dels especialistes en l’àmbit educatiu 
i, evidentment, les dades de la Generalitat de Cata-
lunya, administració competent en la matèria.

En primer lloc, cal referir-nos al concepte 
d’educació i el paper social del sistema educatiu, ja 
que afecta bona part de la població –infants, joves 
i família– i  condiciona la forma de vida i esdeve-
nir de la població manresana. L’objectiu prioritari 
del sistema educatiu és treballar la socialització se-
cundària, és a dir, l’aprenentatge de coneixements 
acadèmics i curriculars (matemàtiques, ciències so-
cials...) i les eines i habilitats per a desenvolupar-se 
en societat. La socialització primària -és a dir, tots 
aquells valors, normes, hàbits i actituds bàsics de 
comportament personal i relacional- s’aprèn amb 
la família.

Context 

Tot i que l’escola ha de basar el seu paper en la so-
cialització secundària, també es veu abocada a la ne-
cessitat d’incidir en aquests valors i hàbits bàsics, ja 
que s’observa una creixent difi cultat de la família en 
l’atenció a la criança dels infants, amb estrès familiar, 
deteriorament de les xarxes solidàries dins la família 
i, en alguns casos, manca d’habilitats parentals. 

Prova d’això és que hi ha moltes famílies que no 
disposen del temps necessari o de xarxa per assumir 
la cura dels nadons (0 a 3 anys), amb un augment 
de la demanda de places de llar d’infants, sempre 
inferior a l’oferta. Per altra banda, a partir de 3 
anys l’escolarització és universal, però els horaris no 
s’ajusten a les necessitats familiars. La conciliació 
suposa canvis en els horaris laborals o en els escolars. 
La situació actual angoixa les famílies i els suposa 
una gran despesa, fet que incrementa el temps des-
tinat al treball, i poca dedicació personalitzada als 

infants, restant moltes hores sols o amb entreteni-
ments sense supervisió (jugant a la consola, mirant 
la televisió...). Això també s’observa amb la creixent 
demanda de menjadors escolars. Cada escola es tro-
ba amb una realitat de conciliació diferent perquè 
les famílies que hi van són diferents. Hi ha moltes 
diferències entre les realitats de les famílies. 

Hi ha la percepció entre alguns mestres que moltes 
famílies deixen tota la càrrega a l’escola per como-
ditat, manca de responsabilitat i confi ança amb 
el sistema educatiu. Existeixen fortes expectatives 
vers l’escola per part de les famílies i la societat, 
és  a dir, “l’escola farà allò que nosaltres no podem 
fer”.  Però alhora la relació entre la família i l’escola 
és mínima, amb un baix nivell de participació per 
part dels pares i mares, i amb un baix nivell de 
diàleg que fa complicat poder resoldre difi cultats a 
on ambdues institucions s’hi troben implicades.

Un dels principals problemes és l’absentisme esco-
lar, que segueix existint en l’actualitat. L’absentisme 
té bona part de les arrels en la desmotivació esco-
lar i en les problemàtiques familiars. En els darrers 
anys, hi ha la percepció que hi ha un augment de 
l’absentisme escolar, sobretot a secundària (ESO), 
on els alumnes absentistes deixen d’anar a les clas-
ses amb regularitat, i molts d’ells acaben deixant 
d’estudiar i no obtenen el títol d’escolarització 
obligatòria. Tot i els esforços de l’Ajuntament de 
Manresa impulsant projectes innovadors com el 
Projecte Laboràlia, segueixen havent-hi manca de 
places per acollir aquests joves amb difi cultats. Tot 
i això un bon nombre d’aquests nois amb fracàs 
escolar passen al món laboral per mitjà del Cen-
tre d’Iniciatives d’Ocupació (CIO) i d’altres mi-
tjans. En aquest cas l’efi càcia dels mecanismes 
d’orientació, formació i professionalització són 
elevats. No obstant, cal veure aquest augment de la 
demanda de serveis d’ocupació amb preocupació, 
ja que vol dir que l’ESO no està adaptada a la rea-
litat d’alguns joves en risc, o bé que alguns joves no 
s’adapten a l’entorn escolar. 

L’arribada d’estrangers també ha comportat canvis 
en el sistema educatiu. En primer lloc, ha afectat 
la preinscripció i matrícula dels alumnes, amb una 
redistribució poc equitativa des del punt de vista so-
cial i cultural entre les escoles. Tot i disposar a Man-
resa d’una zonifi cació escolar que vol pal·liar aquests 
efectes, la lliure elecció dels pares, la manca de llocs 
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escolars, un cert desequilibri territorial en l’oferta, 
etc. són factors que se sobreposen i donen com a 
resultat una realitat escolar fragmentada, amb esco-
les amb un alt percentatge d’estrangers de les que 
els autòctons defugen, tot i la proximitat, i altres 
escoles que els estrangers no escullen  per difi cultats 
d’accés (escoles lluny de casa, escoles concertades). 
Aquest fet és d’una forta preocupació, ja que posa en 
perill la cohesió social, però de difícil solució amb 
l’actual normativa, que solament atorga a l’Ofi cina 
Municipal d’Escolarització un paper d’informació, 
sense cap capacitat decisòria, i una Comissió 
d’escolarització que veu limitada la seva actuació a 
la disponibilitat dels centres un cop iniciat el curs i a 
l’estricte compliment legal, sempre que és possible, 
de la lliure elecció dels pares i mares.

L’evolució de la situació de l’educació a la nostra 
ciutat ha tingut un creixement accelerat, seguint la 
tendència general de tot Catalunya, amb un gran 
impacte de la immigració. Aquest fet ha compor-
tat la necessitat de planifi cació, prospecció,  pre-
visió i creació de noves escoles, sense poder evitar 
l’increment de ràtio d’alumnes per aula, que la 
matrícula viva durant els cursos escolars ha situat 
al màxim de la capacitat legal  (27/28 alumnes 
per aula) i per sobre de l’estàndard establert de 25 
alumnes per aula. 

Per altre banda, l’increment de demanda i alhora 
de major oferta pública està donant com a resultat 
un canvi entre els percentatges d’escolarització a 
l’escola pública i a l’escola concertada, però aquest 
fet i la selecció escolar per part de les famílies, dóna 
com a resultat un desigual percentatge de nens i 
nenes fi lls de famílies estrangeres entre ambdues 
modalitats d’escola, amb major càrrega per part de 
la pública en general i en concret de les escoles pú-
bliques situades al nucli antic de Manresa. 

Situació a Manresa 

L’escolarització de la petita infància, 0-3 anys

La demanda de llars d’infants ha augmentat en els 
últims anys, en part per l’increment de població, 
però també per les difi cultats de conciliació entre 
la vida laboral i la vida familiar i gràcies a un major 
reconeixement social de la tasca educativa de les 

llars d’infants, sobretot a partir del primer any de 
vida. 

Aquest fet ha portat a l’administració competent 
en matèria educativa, la Generalitat de Catalunya, 
a desenvolupar un Pla de Foment de llars d’infants, 
d’acord amb els Ajuntaments, al qual l’Ajuntament 
de Manresa hi està adherit i aplica. A Manresa 
existeix una planifi cació educativa i un compromís 
municipal de creació de noves llars d’infants públi-
ques, si bé fi ns al moment, l’increment de places, 
tant públiques com privades, ha estat molt reduït. 

Així doncs, el grau de cobertura de la demanda 
pública ha baixat signifi cativament des del curs 
2004-2005, amb l’estimació que l’estàndard òptim 
és com a mínim del 50 %  (amb diferents percen-
tatges de cobertura segons franges d’edat:  20 % 
de 0-1 any; 50 % de 1-2 anys; 80 % de 2-3 anys ). 
Però l’informe extraordinari de l’escolarització de 0 
a 3 anys a Catalunya elaborat pel Síndic de Greu-
ges al Setembre de 2007 informa que la comarca 
del Bages es troba per sobre de la mitjana catalana 
en diferents taxes (la d’escolarització pública és del 
30,4 % i la d’escolarització total del 44,1 %, amb-
dues pel curs 05/06) però especialment en la pre-
visió de creació de places públiques (amb un 226,4 
% del compromís assolit l’any 2006).

Evolució de l’escolarització obligatòria

A nivell general es pot observar un augment del 
nombre d’alumnes tant en centres públics com en 
privats. Aquest augment es focalitza en els centres 
públics d’educació infantil de 3 a 5 anys i d’educació 
primària de 6 a 11 anys. En l’educació infantil ha 
augmentat fi ns a un 34% l’alumnat des del curs 
2004-05 fi ns al curs 2007-08, i en l’educació pri-
mària ha augmentat un 27% en els mateixos anys, 
fet que ha portat a construir una nova escola.

La construcció d’aquesta nova escola pública ens 
permet entendre el canvi de dinàmica percentual 
dels alumnes de 3 a 11 anys. El curs 2004-2005 
podíem situar l’escolarització de nens d’aquesta 
edat en percentatges del 47,4 % a la pública i del  
52,5 % a la privada (cal tenir en compte però que, 
per ser exactes, aquests percentatges s’haurien de 
corregir amb la inclusió de l’escola Flama, escola 
pública amb estàndard de capacitat de 225 alum-
nes, de la que no disposem dades ofi cials), i en el 
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curs 2007-2008 aquests percentatges havien can-
viat, éssent el 46,6 % l’escolarització a la privada-
concertada, i el 53,3 % a la pública. 

Aquesta situació de canvi no es dóna en la secun-
dària, degut a un manteniment de l’oferta, si bé hi 
ha un increment d’alumnes, situant en un 8% en 
els darrers quatre anys i també s’incrementen les 
ràtios i l’alumnat estranger, que repercuteix majo-
ritàriament en l’escola pública.

Si prenem les dades d’escolarització per edats i 
cursos dels darrers anys, podem observar que hi 
ha un increment generalitzat. Cal dir que per fer 
la comparativa s’han pres les dades ofi cials ofer-
tes pel Departament d’Educació que arriben fi ns 
el curs 2006-2007. El major augment de pobla-
ció s’aprecia en l’escolarització infantil secundària 
i en l’educació primària, on en els últims quatre 
anys ha augmentat al voltant del 10%. Cal desta-
car l’augment del 18% de l’alumnat de 0-3 anys a 
la comarca del Bages, força superior a la mitjana 
catalana (12%) i manresana (8%). 

En relació al fracàs escolar, segons la informació que 
ens han facilitat els propis centres, durant el curs es-

colar 2007-2008, el 79,6% dels alumnes van acabar 
l’escolarització secundària obligatòria amb la gradua-
ció corresponent, i la resta dels alumnes (el 20,4%) 
només van obtenir el certifi cat d’escolarització. 
Aquest percentatge de no graduats és inferior a la 
mitja catalana, que se situa al voltant del 28%. 

Hi ha la percepció que els percentatges de fracàs es-
colar són majors en determinats centres, en aquells 
en què el nivell socioeconòmic dels seus alumnes és 
baix i seria interessant veure si coincideix amb un 
elevat percentatge de nois i noies estrangers/eres, 
que arriben a mig curs, i que se’ls fa més difícil 
adaptar-se al currículum i a la pedagogia escolar 
establerta. Aquest fet relaciona directament factors 
econòmics, socials i culturals amb l’educació i foca-
litza de manera clara on cal invertir majors esforços 
per aconseguir que l’educació sigui compensatòria 
d’altres factors.

L’escolarització post obligatòria

Manresa disposa d’una considerable oferta 
d’educació secundària postobligatòria, de batxi-
llerat i de cicles formatius. En aquest cas però, 
l’alumnat procedeix de tota la comarca i es fa difí-

3.1 Alumnes en l’Educació infantil de 1r. cicle ( 0-3 anys)

Centres 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Públic 487 487 529 531

Privat 402 441* 434 444

Total 889 928 963 975

Font: Ajuntament de Manresa                                                                             *Es va diferenciar places de matí i tarda.

3.2. Grau d’escolarització en l’Educació infantil de 1r. cicle ( 0-3 anys)

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Places públiques vacants 296 296 340 315

Demandes places públiques 433 629 633 681

Grau de cobertura 68,3% 47% 53,7% 46,2%

Font: Ajuntament de Manresa

3.3 Evolució total de nens de 3 a 11 anys

Centres 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Públic 2.623 2.829 3.124 3.402

Privat 2.904 2.947 3.004 2.979

Total 5.527 5.776 6.128 6.381

Font: Ajuntament de Manresa
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3.4. Alumnes en l’Educació infantil de 2n cicle (3-5 anys) i en Educació 
Primària (6-11 anys)

2004-2005

  Ed.infantil 2n. cicle (3-5) Ed. Primària

Públic
Privat

934

998

1.689

1.906

Total 1.932 3.595

2005-2006

  Ed.infantil 2n. cicle (3-5) Ed. Primària

Públic
Privat

1.000

991

1.829

1.956

Total 1.991 3.785

2006-2007

  Ed.infantil 2n. cicle (3-5) Ed. Primària

Públic
Privat

1.135

997

1.989

2.007

Total 2.132 3.996

2007-2008

  Ed.infantil 2n. cicle (3-5) Ed. Primària

Públic
Privat

1.255

994

2.147

1.985

Total 2.249 4.132

Font: Ajuntament de Manresa

cil avaluar l’impacte real sobre la població que viu 
a Manresa.

Segons les dades ofi cials del departament, podem 
observar un lleuger descens de l’alumnat a batxille-
rat i un petit augment en els cicles formatius, sense 
un impacte real en l’augment de població escolar.

Educació no reglada o complementària

Un altre àmbit a tenir en compte és la formació 
complementària, que tot i no tenir el pes social del 
sistema educatiu, es percep com un mecanisme 
bàsic d’enllaç entre el món educatiu i el laboral, 
i també té un paper destacat dins l’àmbit relacio-
nal, cultural i d’oci. Incloem en aquest apartat 

tota l’oferta de cursos de garantia social, formació 
ocupacional i cursos de transició escola-treball, 
com els PTT, les aula-escola, i també dels cursos 
ofertats per les aules de cultura, i per entitats com 
Creu Roja, Càritas, Associacions de Veïns i el Con-
sorci de Normalització Lingüística (CNL), entre 
d’altres. Tot i l’oferta a la ciutat de diversos progra-
mes, hi ha una cobertura insufi cient en relació a la 
demanda i, a voltes, els cursos estan condicionats a 
fi nançament extern. 

Es detecten alguns problemes singulars, com el de 
la manca d’oferta pública de formació lingüística 
per a menors, tot i que hi ha cursos de català ofer-
tats pel CNL per a joves a partir de 16 anys que 
no han fet l’escolarització obligatòria. 

3.5. Alumnes en l’Educació secundària Obligatòria (12-15 anys)

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Centres Noies Nois Noies Nois Noies Nois

Públic
Privat

707

593

726

718

720

622

763

714

724

633

771

715

Total 1.300 1.444 1.342 1.477 1.357 1.486

Font: Ajuntament de Manresa
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3.6. Comparativa de nombre d’alumnes segons edat escolar. Manresa, Bages i Catalunya

 2004-2005 

Educació infantil 0-3 Educació infantil 3-5 Educació primària ESO

Manresa

Bages

Catalunya

889

2.205

65.650

1932

4.734

198.705

3595

8.701

368.267

2744

6.031

258.746

2005-2006

Educació infantil 0-3 Educació infantil 3-5 Educació primària ESO 

Manresa

Bages

Catalunya

928

2.512

70.765

1991

4.878

205.978

3785

9.248

376.585

2.819

6.154

260.966

2006-2007

Educació infantil 0-3 Educació infantil 3-5 Educació primària ESO 

Manresa

Bages

Catalunya

963

2.596

73.801

2132

5.262

214.303

3996

9.771

389.878

2843

6.199

264.829

Font: Departament d’Educació

3.7 Alumnes en l’Escolarització post-obligatòria 

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Batxillerat

Públic
Privat

924

285

892

286

862

312

Total 1.209 1.178 1.175

Cicles Formatius Grau Mig

Públic
Privat

551

301

543

342

572

336

Total 852 885 908

Cicles Formatius Grau Superior

Públic
Privat

385

95

350

90

400

82

Total 480 440 482

Font: Ajuntament de Manresa

Segons informació extreta dels grups de discussió, 
hi ha la percepció que s’estan oferint cursos que 
no s’ajusten a la fi nalitat d’accés al món laboral, hi 
ha poca formació i massa homogeneïtzada, que no 
permet l’accés al treball. Aquest és un punt a estu-
diar, ja que la formació, en totes les seves vessants, 
ha de tenir en compte les necessitats del món labo-
ral per tal de ser realment efi caç i integradora.

Per altra banda, molta formació laboral no es pot 
fer per problemes de conciliació i horaris de treball, 
i s’observa la necessitat d’incorporar els cursos de 
formació i reciclatge en els llocs de treball per tal de 
facilitar, alhora, el diàleg entre educació-ocupació i 
assegurar un apropament entre ambdós àmbits. 

També hi ha la percepció entre certs col·lectius 
que hi ha un gruix de formació no reglada que 
és insufi cient per cobrir les expectatives i neces-
sitats de certs col·lectius, fent referència a què la 
formació no és garantia de trobar aquella feina 
desitjada pel salari i la fl exibilitat horària. Tanma-
teix, els tècnics apunten que enlloc d’insufi ciència 
s’hauria de parlar de manca de coordinació entre 
els diversos àmbits, ja que hi ha molta repetició de 
cursos. En l’àmbit informal, des de les AV, centres 
cívics, casals de gent gran, etc. es realitzen cursos 
i accions que faciliten l’espai relacional, però amb 
poca incidència en el que respecta a l’espai ocu-
pacional. 
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3.8. Notifi cacions d’absentisme escolar comunicades a Serveis Socials, 
segons etapa escolar

Etapa Noies Nois No consta Total

Primària 4 0 2 6

Secundària 18 22 2 42

Total 22 22 4 48

Font: Ajuntament de Manresa

Difi cultats dels col·lectius en risc

Adolescència i joventut

El col·lectiu d’adolescents són el principal actor 
dins l’àmbit educatiu secundari. Els adolescents 
són el col·lectiu que pot caure més en risc i difi -
cultar la seva inclusió en anys posteriors. Un bon 
nombre dels absentismes comunicats i coneguts 
ofi cialment es concentren a secundària, tal i com 
podem veure en els registres comunicats a serveis 
socials. El perfi l absentista més comú és el d’un 
jove de 12 a 16 anys inscrit en un centre públic. 

L’absentisme perjudica la implicació d’aquests nois/
es en l’entorn escolar i els pot conduir a l’exclusió 

social. Hi ha molts joves que no superen l’ESO 
(veure la taula d’escolarització a secundària), i es-
devenen un col·lectiu molt vulnerable a no poder 
accedir al món laboral en condicions. Un nombre 
importants d’aquests nois són fi lls de famílies so-
cioeconòmiques desfavorides o recent immigrats. 

A més, cal dir que hi ha un gran gruix i augment 
de joves nouvinguts a través d’un procés de reagru-
pament que només tenen permís de residència, el 
que suposa greus difi cultats per poder treballar, tal 
com s’ha explicat en l’apartat de renda i ocupació. 
La majoria d’aquest col·lectiu prové de famílies 
amb pocs recursos i escassa inserció social, la qual 
cosa difi culta el seu objectiu d’aconseguir feina per 
pal·liar les necessitats econòmiques familiars. Se-
gons alguns membres del col·lectiu immigrant, ac-

3.9. Notifi cacions d’absentisme escolar comunicades a Serveis Socials, segons curs escolar

Font: Ajuntament de Manresa
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tualment, alguns dels joves estrangers són retornats 
als seus països d’origen perquè les famílies cuida-
dores en el país d’acollida no els poden mantenir. 

Gent gran

En el col·lectiu de persones grans es poden defi nir dos 
blocs: les persones amb importants mancances forma-
tives que queden al marge de l’oferta -analfabetisme 
en lectoescriptura i analfabetisme funcional (tecno-
lògic, idiomes...)-, i les persones que la jubilació els 
permet obrir una nova etapa formativa en la seva vida 
-des de la formació no reglada fi ns a la universitària-.

Cal dir que en una mateixa generació es van do-
nar realitats molt diferents a nivell de satisfacció 
de necessitats. Algunes persones no van anar mai a 
escola, sinó directament al món laboral. Especial-
ment hi ha una diferència entre la població que 
era autòctona i la que va haver d’immigrar, perquè 
no disposaven de les condicions mínimes de vida 
(els primers tenen més oportunitats per gaudir de 
l’oferta formativa, ja que estan més ben preparats).

En alguns casos l’àmbit educatiu suposa un nou es-
pai relacional i de gestió de temps que la gent gran 
descobreix i aprofi ta. No obstant, les persones que no 
han estat “entrenades” en la gestió del temps lliure i 
d’oci com a forma d’aprenentatge tenen moltes di-
fi cultats per trobar espais relacionals que els permeti 
desenvolupar-se. En canvi, qui ha cultivat aquests 
aspectes sap canalitzar millor el seu temps lliure.

Actualment es pot parlar que hi ha una dualitat 
d’interessos per part de la gent gran sobre l’elecció 
de l’àmbit formatiu i relacional. Per una banda, hi 
ha aquelles persones que volen espais propis, ja si-
guin casals d’avis, ofertes específi ques de les Asso-

ciacions de Veïns, de la Coordinadora de Jubilats i 
Pensionistes,  etc., mentre que per altra banda hi ha 
un col·lectiu que vol espais més generals d’àmbit 
ciutadà. Altres propostes obertes a la ciutadania 
en general com les AV o les propostes cíviques de 
proximitat (aules de cultura, Aula del Coneixe-
ment,... ) són ofertes vàlides en altres casos. 

Dones

Per a moltes mares, la possibilitat que els fi lls i fi -
lles de 0 a 3 anys accedeixin als centres educatius 
públics és molt important, ja que en primer lloc 
és un espai educatiu i de socialització per als nens 
i nenes i també és un servei clau en la compagina-
ció del món laboral i familiar en l’etapa de criança, 
sobretot per a les dones en el sentit que aquestes 
encara són les principals responsables de les tasques 
familiars domèstiques i també degut que la incor-
poració de les dones al mercat de treball és encara 
complicada com mostren les altes taxes d’atur feme-
ní. En aquest sentit, aquest servei educatiu té una 
gran rellevància no només en el desenvolupament 
dels nens/es, sinó també en l’organització familiar i 
laboral dels homes i especialment de les dones. Així 
doncs, l’existència d’una xarxa d’escoles bressols/ 
llars d’infants sufi cients per a respondre a la deman-
da és una necessitat que en major o menor grau està 
present en la major part dels municipis de Catalun-
ya (veure l’escolarització en edat de 0-3 anys ).

La fi gura femenina ha esdevingut la principal me-
diadora entre la família i l’escola. Aquesta tendèn-
cia que es troba específi cament en les AMPA del 
municipi, és una de les conseqüències de la divisió 
sexual del treball i que fomenta una desigual re-
partició de les tasques del treball familiar domèstic 
entre homes i dones. En aquest cas, la mediació en-

3.10. Menors de 18 anys en procés de reagrupament familiar. Any 2007

Membres menors de 18 anys Total

1
2
3
4
5
6
7
8

49

91

121

86

48

33

10

2

Total general 440

Font: Ajuntament de Manresa
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tre la família i els serveis és una activitat realitzada 
principalment per les dones per la qual cosa la im-
plicació masculina és feble. Aquest fet pot incidir 
en la reproducció dels rols de gènere en les noves 
generacions.

Una tendència encara present en el món educatiu 
és que les professions relacionades amb la cura i 
educació dels nens i les nenes petits/es són desen-
volupades normalment per dones, com és el cas 
de les educadores de les llars d’infants i les escoles 
bressols. Per contra, quan el nivell educatiu és mes 
alt sol haver-hi més homes. Una altra tendència 
que s’observa en el municipi és que les noies es de-
canten vers formacions tradicionalment desenvo-
lupades per dones, com perruqueria, estètica etc. 
No obstant, cal assenyalar que aquestes tendències 
no són exclusives del municipi i que és un patró 
generalitzat.

Pel que fa a la pedagogia i currículum escolar, 
aquest ens parla de coeducació, tot i que a la pràc-
tica no introdueix els mecanismes necessaris per-
què sigui efectiva. La coeducació té com a objectiu 
promoure una educació que potenciï la igualtat 
real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de 
discriminació per raó de sexe, així com integrar de 
forma explícita i amb continguts d’aprenentatge la 
perspectiva de gènere. 

En aquest sentit, en l’àmbit de l’educació secun-
dària es percep poc reforç curricular pel canvi vital 
de nois i noies. En realitat, existeix informació so-
bre la sexualitat, però normalment no és tractada 
des de la perspectiva de gènere, és a dir, que habi-
tualment no es contempla la relació entre homes i 
dones des del model de masculinitat hegemònica 
que envolta a la societat. Actualment disposem 
d’una llei d’igualtat, però a moltes escoles es desco-
neix, tant l’aplicació com la funció de la mateixa, i 
s’observa poca sensibilització en general pels temes 
de gènere. Pràcticament tots els Consells escolars 
encara no han nomenat un agent d’igualtat, tal 
com preveu la llei.

En l’àmbit postobligatori la dona s’està començant 
a assentar, sobretot en l’àmbit universitari. No 
obstant, quan les dones entren massivament en 
una carrera aquesta es desvaloritza  (també hi ha 
sostre de vidre). Hi ha estudis que demostren que 
actualment les nenes i noies assoleixen un major 

rendiment escolar que els nens i nois, però un cop 
superada l’etapa escolar els llocs de treball amb més 
remuneració i autoritat continuen éssent ocupats 
pels homes. La defensa d’igual sou per igual treball, 
els reptes de promoció en la carrera professional, 
la valoració i reconeixement laboral i social, són 
elements de reivindicació present per a les dones. 
Així, tot i treure millors rendiments acadèmics hi 
ha menys catedràtiques i investigadores.
 
En el col·lectiu de dones estrangeres es detecten 
dos factors clau que limiten les seves possibilitats 
d’incorporació comunitària. Un és el desconeixe-
ment de la llengua (català o castellà) i l’altre la 
baixa escolarització. Aquest fet repercuteix negati-
vament, ja que frena la seva participació en activi-
tats socials del municipi i de l’escola d’adults.

Pel que fa a les dones vídues que acudeixen a l’escola 
d’adults tenen amb freqüència difi cultats econòmi-
ques per assumir despeses de tipus recreatiu, ja que 
la pensió de viduïtat és molt baixa. Però no només 
pateixen aquesta limitació, sinó que mostren acti-
tuds d’escassa autonomia a l’hora de participar en 
activitats que no siguin organitzades per l’escola. 

El funcionament actual del sistema educatiu, del 
món laboral i de la família porta a moltes dones 
amb càrregues familiars a haver de compaginar els 
tres àmbits amb difi cultats. És per això que moltes 
d’elles veuen com un problema el fet de no poder 
escollir escola pels seus fi lls i fi lles, ja que el des-
plaçament els condiciona altres facetes de la seva 
vida.

És especialment signifi catiu que en l’àmbit del gè-
nere, el món escolar reprodueix de forma implícita 
i oculta els valors i rols socials entre homes i dones, 
i com a conseqüència es reprodueixi també el fet 
que la diferència entre sexes es converteixi en des-
igualtat.

Persones immigrades

L’alumnat de procedència estrangera té majors di-
fi cultats a causa del desconeixement de la llengua 
i, en moltes ocasions, de la incorporació tardana al 
sistema educatiu o a l’aula. A més, el context social 
i relacional és nou per a ells. La població estrangera 
desconeix tant el sistema educatiu com el funcio-
nament dels centres educatius, ja que venen d’un 
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país diferent. No obstant disposen de xarxes de so-
lidaritat entre la seva pròpia comunitat per pal·liar 
les difi cultats que suposa el desconeixement de 
l’idioma. 

Segons els experts, l’adolescent estranger que acaba 
d’arribar és qui ho té més complicat. L’adaptació a 
una família que fa temps que no veu (alguns arri-
bats arran del reagrupament familiar) i els vincles 
personals i familiars, cal afegir el fet d’adaptar-se a 
un nou món i a un nou sistema educatiu. Una si-
tuació diferent es dóna en nens en edat preescolar, 
que s’integren amb molta més facilitat. 

Totes les escoles disposen d’un pla d’acollida, però 
en alguns casos aquest no s’aplica amb prou rigor, 
no és sufi cient i/o no acaba de resoldre les man-
cances del desconeixement del funcionament del 
sistema educatiu i del propi centre. Així, totes les 
escoles disposen d’aules d’acollida per atendre les 
necessitats específi ques dels nouvinguts que no co-
neixen l’idioma ni l’entorn més immediat en el que 
es troben, però a voltes les aules també són recursos 
insufi cients i molt parcialitzats per donar resposta a 
una situació que requereix d’una implicació de tota 
la comunitat educativa.

Segons s’observa per part de l’OME, una de les de-
mandes més esteses entre la població immigrada 
és la demanda d’escola a prop de casa, que facilita 
que els nens i nenes puguin anar sols a l’escola, 
i la gratuïtat de l’escola. Existeixen difi cultats per 
integrar infants nouvinguts en aquelles escoles que 
requereixen de transport escolar, pel cost d’aquest 
i perquè moltes de les famílies nouvingudes des-
coneixen la ciutat i els seus mitjans de transport 
públic amb la sensació de pèrdua de control sobre 
els seus fi lls.

Si bé existeix la demanda d’alguns estrangers per 
poder anar a escoles on hi tenen familiars o cone-
guts, no tots els immigrants viuen de la mateixa 
manera les relacions entre ells. També s’observen 
actituds d’exclusió entre col·lectius culturals dife-
rents i, fi ns i tot, entre persones procedents d’un 
mateix país.

Actualment, l’alumnat de les escoles està caracterit-
zat per una gran diversitat cultural, fet que suposa 
un repte per part de l’equip de professorat. La no 
adequació del sistema educatiu als canvis socials, 

econòmics i culturals, especialment amb l’arribada 
de població estrangera, fa que el professorat es tro-
bi limitat en la seva formació i mitjans per a realit-
zar una gestió intercultural a les aules. Es percep la 
necessitat d’adequar el sistema educatiu a una nova 
realitat que és estructural i no conjuntural com ho 
és la presència d’alumnat estranger en la primària 
i instituts.

Si bé la situació pot haver canviat molt lleugera-
ment al llarg dels últims anys, val la pena esmentar 
que la diagnosi del Projecte Educatiu de Ciutat, 
realitzat l’any 2004, ens evidenciava que tres quar-
tes parts de l’alumnat estranger a Manresa estava 
matriculat en centres públics, i que el percentatge 
d’alumnes estrangers es reduïa signifi cativament en 
fer el pas de l’educació obligatòria a la no obliga-
tòria. El major percentatge de població escolar se 
centrava en l’educació infantil de segon cicle i la 
primària pública. Aquesta realitat, amb matisos, 
continua donant-se.

El mateix estudi ens parla que l’origen que pre-
domina entre els nivells educatius d’escolarització 
obligatòria és el magrebí, en més de la meitat dels 
estrangers. A partir dels nivells d’escolarització no 
obligatoris el percentatge d’alumnes magrebins es 
redueix, mentre que el col·lectiu d’alumnes llati-
noamericans augmenta i es converteix en el pre-
dominant. 

Pel que fa al paper de les famílies estrangeres cal dir 
que manca una major implicació, ja que no parti-
cipen en les AMPA d’aquests centres, pel fet que 
no acaben d’entendre la seva funció. Tot i això, te-
nen un gran respecte per l’escola (el/la mestre/a és 
una fi gura venerada), però pensen que ells/es no hi 
han d’infl uir. Pel que fa a la participació en la for-
mació extraescolar, no hi ha població estrangera. 
Únicament s’apunten a cursos que puguin oferir 
possibilitats de trobar feina, pel fet que l’accés a 
la cultura i als cursos informals passa a un segon 
lloc. Aquest fet es constata en aquelles escoles amb 
alta immigració, que es troben amb majors difi -
cultats per organitzar colònies, sortides, activitats 
extraescolars, etc. perquè els nens/es estrangers no 
hi van. En molts casos les causes són econòmiques, 
però també existeixen causes culturals de percepció 
de falta de control sobre el fi ll/a, o de no valorar 
aquest tipus d’activitat com a educativa. A més,  no 
tenen la mateixa concepció de cultura de l’oci. 
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Aquells que continuen estudiant solen passar a Ci-
cles Formatius de Grau Mitjà (és més pràctic i con-
dueix directament al món laboral) per necessitats 
econòmiques de les famílies. Els que arriben a la 
universitat normalment és perquè la família ja té 
una educació superior.

Persones discapacitades i persones amb 
Necessitats Educatives Especials 

Dins del sistema educatiu hi ha una part d’alumnat 
amb necessitats educatives específi ques (NEE), és 
a dir, alumnes amb algunes defi ciències de tipus 
físic, psíquic, sensorial o altres (incorporació tarda-
na al sistema educatiu o que té una situació social 
desafavorida). A Catalunya augmenten any rere 
any degut, en part, a casos relatius a situacions so-
cials, econòmiques i culturals desafavorides. 

Les úniques dades de què disposem actualment són 
les provinents de la diagnosi del PEC (any 2004) on 
queda palès que s’havien identifi cat 513 casos de NEE 
entre els alumnes dels centres d’educació reglada ubi-
cats a Manresa. La principal tipologia és la de “situa-
ció social desafavorida” (prop del 60%). Per centres, 
se situen de la següent forma: en públics 321 casos 
(62,57%) i  en concertats, 192 casos (37,43%).

El sistema educatiu, tot i introduir recursos especí-
fi cs (EAP, aules d’educació especial, aules d’acolli-
da...) no està pensat per a aquest col·lectiu amb ne-
cessitats especifi ques, el que fa que la seva atenció 
es plantegi sempre com a molt difi cultosa. Alguns 
dels elements que apareixen com a prioritaris segons 
aquests col·lectius són la manca d’adaptabilitat dels 
centres de primària i secundària a les seves neces-
sitats (barreres arquitectòniques, no adaptació a 
l’ensenyament d’infants amb problemes auditius, 
etc.), i la manca de suport i/o transport adaptat per 
anar a l’escola, institut o universitat.

Per altra banda, i segons els mateixos col·lectius, no 
es disposen de mecanismes específi cs d’integració 
laboral o de transició escola-treball per a aquests 
col·lectius, amb escassa orientació i acompanya-
ment específi c. També es percep una manca de 
sensibilització, empatia i coneixement sobre les 
persones discapacitades en tots els professionals i 
empreses. Per altra banda, també caldria sensibi-
litzar als nens i les nenes de les aules sobre la pro-
blemàtica, per intentar garantir que en generacions 
futures no només s’hi pensés, sinó que la seva reali-
tat i l’atenció a les seves necessitats fossin una part 
més de l’afer social i quotidià.
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Marc conceptual

L’enfocament que ha servit de marc de referència en 
l’anàlisi de la salut de la població és el que contem-
pla la salut com una entitat integral on la salut física 
i mental estan estretament vinculades i a més a més 
condicionades pel nivell social i el tipus d’activitat 
laboral. És a dir, que la salut no és tan sols qüestió 
de bons hàbits, sinó que l’entorn laboral, ambiental 
i la qualitat de l’atenció sanitària confi guren un en-
tramat complex que incideix i determina la salut de 
les persones. Per aquesta raó, una atenció sanitària 
desvinculada de la resta dels àmbits, de la mateixa 
manera que si no es té en compte la seva realitat 
com a col·lectiu (edat, sexe,...), no suposa una aten-
ció integral a l’individu.

Des d’aquesta perspectiva, existeixen diferències en 
la salut de la població no només les determinades 
per la classe social, l’edat, el tipus de treball i l’accés 
a l’atenció sanitària, sinó també en relació al sexe. 
En els darrers anys la investigació mèdica contem-
pla cada vegada més una sèrie de riscos com els psí-
quics tant en l’àmbit laboral com en el familiar i 
domèstic, i la seva incidència en la salut mental.

Els grups i classes més desfavorides tenen el risc de 
patir un pitjor estat de salut. 

Context 

Existeixen problemàtiques de salut de marcat 
caràcter psicosocial com les drogodependències, 
l’anorèxia, la bulímia, els accidents de trànsit i la 
violència familiar que cal situar en un context socio-
cultural actual, i que afecten de forma diferenciada 
els diferents col·lectius anomenats.

Hi ha la percepció entre la ciutadania que el siste-
ma sanitari no és accessible en el moment que ho 
necessites, per exemple, llistes d’espera en serveis 
especialitzats. La sanitat a Catalunya té com a taló 
d’Aquil·les resoldre el desequilibri entre un augment 
de demanda de salut i unes respostes adients però 
tardanes. La demanda augmenta, perquè tot i la mi-
llor condició de vida, constantment apareixen noves 
patologies producte de la vida moderna i de pràcti-

ques de risc (els accidents de trànsit, per exemple), 
també perquè exigim més i millors nivells d’atenció 
del sistema, i perquè s’incrementen els usuaris, tant 
autòctons (més gent gran amb més consum sanitari) 
com noves incorporacions (immigració). 

A nivell de Catalunya, les malalties més freqüents 
són les cardiovasculars i el càncer; no obstant això, 
malalties com ara la sida o les lesions per accident 
de trànsit són cada vegada més rellevants ja que 
afecten, principalment, a la població jove. L’estat 
espanyol presenta les taxes d’incidència de la sida 
més elevades de la Unió Europea, amb una incidèn-
cia encara més elevada entre les classes socials menys 
afavorides. A més, les lesions (principalment per ac-
cident de trànsit) són la primera causa de mortalitat 
prematura i d’incapacitat entre els adults.

L’Alzheimer ocupa actualment el tercer lloc com a 
problema sociosanitari, per darrere dels accidents 
cardiovasculars i del càncer. Els experts pronos-
tiquen però, que durant el segle XXI passarà a 
ser el més rellevant. L’Alzheimer és una malal-
tia complexa del cervell que es caracteritza per 
un deteriorament progressiu i irreversible de les 
funcions cognitives que sol aparèixer en persones 
d’edat avançada i que molt sovint és difícil de 
detectar. Actualment es calcula que a Catalunya 
hi ha 120 mil casos diagnosticats. 

En les primeres fases de la malaltia la persona que 
la pateix pot tenir alteracions mentals com ara la 
depressió, l’ansietat i l’apatia així com també altera-
cions del comportament. Cada pacient és diferent 
i necessita una teràpia específi ca. Potenciar les ca-
pacitats que encara queden intactes amb activitats 
on es desenvolupen les habilitats útils per al dia a 
dia del malalt és fonamental per combatre l’avenç 
de l’Alzheimer. La tendència és que amb el pas de 
les generacions cada cop es diagnostiquin més ca-
sos d’Alzheimer entre la població. L’augment de 
l’esperança de vida lligat a altres factors externs com 
ara el consum de tòxics i la genètica s’assenyalen 
com les principals causes de la malaltia.

En relació a la salut pública una de les problemàti-
ques apareguda els darrers anys és la detecció de per-
sones que pateixen el “síndrome de Diògenes”, un 
desordre del comportament que normalment afecta 
persones d’edat avançada que viuen soles, caracte-
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ritzant-se per un abandonament personal i social to-
tal i per l’aïllament voluntari del malalt a la pròpia 
llar. El risc en relació a la salut pública que existeix 
entre les persones que pateixen aquest síndrome és, 
en casos extrems, incendis, risc d’enfonsament per 
acumulació d’objectes si parlem d’habitatges preca-
ris, problemes de salubritat,... També es detecten fa-
mílies amb problemes d’higiene en l’habitatge, que 
a part d’un risc de salut pública també va lligat a si-
tuacions d’aïllament d’aquestes persones i confl ictes 
amb la comunitat. Podríem dir que l’increment de 
persones grans que viuen soles i la sensibilització de 
la comunitat vers aquesta problemàtica són factors 
que infl uencien la detecció d’aquestes situacions.

Difi cultats dels col·lectius en risc

Joventut

Els trastorns alimentaris es consideren un problema 
multi factorial (biològic, psicològic, social) i les seves 
característiques principals són que afecten habitual-
ment dones joves i que l’entitat en qüestió és el cos. 

Així doncs, les manifestacions de la malaltia (obses-
sió per perdre pes, per ser més alta) estan relacio-
nades amb el model estètic corporal que es fomen-
ta sobretot des dels mitjans de comunicació. Ara 
bé, aquest model conté aspectes diferenciats per a 
homes i per a dones com per exemple l’estructura 
prima del cos de la dona i l’estructura menys prima 
i més forta del cos de l’home.

Altres problemàtiques de l’àmbit de la salut en re-
lació a aquest col·lectiu són el consum de tòxics, la 
sexualitat i els accidents de trànsit. Des de diferents 
serveis es detecta un increment de persones amb 
patologia dual. La patologia dual és un terme que 
s’aplica per designar l’existència simultània d’un 
trastorn addictiu i d’un trastorn mental en una 
mateixa persona. En relació a la sexualitat cal re-
marcar el risc de la transmissió de malalties sexuals 
i els embarassos no desitjats.

Gent gran

La gent gran són els grans consumidors dels serveis 
sanitaris. A més, la salut és la gran preocupació del 

col·lectiu. Com més edat, més vulnerabilitat da-
vant la malaltia.

A Manresa, igual que a molts municipis de Catalun-
ya, s’observa un estancament en la taxa de natalitat i 
un augment de l’esperança de vida, la qual cosa pro-
dueix el fenomen de l’envelliment de la població. 
Ara bé, en principi més dones que homes tenen una 
vida més llarga però, no obstant això, aquest bene-
fi ci comporta un aspecte confl ictiu ja que, en els 
darrers anys de la seva vida, no seran lliures de qual-
sevol limitació o discapacitat (passa el mateix amb 
els homes grans). No obstant, ja que numèricament 
són un col·lectiu major, també són més freqüents 
els casos de dones grans amb necessitat de suport, 
com es manifesta en la demanda que reben Serveis 
Socials (servei d’atenció domiciliaria o SAD). 

En aquest sentit es pot dir que, donades les circums-
tancies demogràfi ques i les socioeconòmiques que 
envolten el col·lectiu femení al llarg de la seva vida 
(més atur, entrades i sortides del mercat de treball, 
menys possibilitats de promoció sòciolaboral) te-
nen més risc d’arribar a la vellesa amb situació de 
precarietat (pensions de jubilació baixes) o pobresa. 
Per tant, la qualitat de la seva vida es veu bastant 
deteriorada. D’altra banda, l’envelliment de la po-
blació en l’àmbit de salut signifi ca atendre diferents 
patologies i trastorns que afecten, en major grau,  a 
la gent gran, com per exemple l’Alzheimer i altres 
discapacitats. Aquestes malalties no sols afecten les 
persones grans, sinó que generen necessitats i càrre-
gues de treball a la seva família.

Tot i la important oferta sociosanitària de Manre-
sa, aquesta és inferior a la demanda i no cobreix, 
evidentment, totes les necessitats. Per tant hi ha 
una part de la població que possiblement queda 
desatesa o insufi cientment atesa en el moment de 
la demanda. 

Els problemes més habituals de la gent gran són els 
de salut derivats de l’edat, amb importants reper-
cussions socials. L’augment d’esperança de vida va 
lligat, indiscutiblement, a l’augment de situacions 
de dependència, un nou repte al qual s’ha de do-
nar resposta, i més quan les estructures familiars 
han sofert canvis signifi catius, amb la difi cultat 
d’assumir llargues trajectòries de dependència de 
la seva gent gran.
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Dones

Les dones tenen una esperança de vida més alta que 
els homes, per tant l’envelliment de la població, les 
persones grans soles, el consum de serveis sanitaris 
tenen una rellevància quan parlem de la dona.

Com ja hem comentat, els patrons d’estètica que la 
societat dóna respecte l’estereotip de la dona con-
diciona des fa uns anys l’aparició de nous trastorns 
com l’anorèxia i la bulímia, que afecten la població 
femenina jove i adolescent. Segons totes les expli-
cacions mèdiques, tant la bulímia com l’anorèxia 
són trastorns de l’alimentació d’origen psicològic 
no mèdic.

En relació al consum de serveis sanitaris no existeix 
una desigualtat, tot i que les dones fan ús del servei 
sanitari pels altres més que per si mateixes.  Es con-
sidera que la dona és cuidadora per rol social.

Una problemàtica específi ca són els càncers intrau-
terins i els càncers de mama. Existeixen programes 
específi cs per a la prevenció d’aquestes patologies 
dirigits a les dones majors de 50 anys,  però encara 
hi ha un nombre de dones que no fan ús d’aquest 
seguiment. En els últims anys però, ha disminuït la 
intensitat i freqüència en què es porten a la pràctica 
aquests programes preventius.

Les dones que pateixen violència física o psíquica 
són tractades, en un alt nombre de casos, simple-
ment per atendre el símptoma del problema (cops, 
ferides, estats d’angoixa i ansietat, etc.), sense que 
l’àmbit de la salut s’impliqui de manera sistematit-
zada i de forma efectiva en la causa del mateix. Tot 
i així s’han impulsat protocols de detecció interna 
dins el sistema sanitari que permetin, a través del 
protocol de maltractaments entre institucions (cos-
sos judicials, Serveis Socials, Mossos d’Esquadra...), 
coordinacions per abordar el problema de forma 
integral.  Val a dir que els recursos en salut mental, 
en  casos de violència, son insufi cients, tant pel que 
respecta a la intensitat del tractament com pel que 
respecta al tipus de teràpies (no existeixen teràpies 
de grup, per exemple).

L’embaràs no desitjat i la seva possible interrupció 
segueixen estant al marge de la sanitat pública. Exis-
teix però el PASIR (Programa d’atenció a la salut 

sexual i reproductiva), amb una treballadora social i 
una psicòloga, que acull algunes demandes de dones 
amb aquest problema que són derivades cap altres 
espais. Així doncs, la gran part de les IVE (inte-
rrupcions voluntàries de l’embaràs) no es realitzen 
dins la sanitat pública. Per tant, els casos que arri-
ben es deriven cap a clíniques privades concertades 
que ofereixen aquest servei, la qual cosa fomenta 
que aquesta necessitat segueixi estant compresa en 
l’atmosfera de la privacitat i que la seva dimensió 
social estigui mediatitzada. Per tant, és difícil que es 
trenqui el tabú que envolta l’avortament.

Persones immigrades

L’ús dels serveis respecte aquest col·lectiu no es di-
ferencia d’altres, però s’observa la falta de prevenció 
i, en algunes malalties, hi ha difi cultat en el segui-
ment. Això provoca que molts casos arribin als ser-
veis amb fases avançades de la malaltia, i part de la 
població immigrada no accedeix als serveis de salut 
i benestar amb facilitat degut al desconeixement i/o 
a la por en relació a la situació irregular.

Els moviments migratoris són en si un factor de risc 
per a la salut. La tensió i estrès que suposa assentar-
se en un nou entorn social i cultural, lluny d’una 
manera de fer coneguda i de la família, les difi cul-
tats d’inserció laboral plena, d’habitatge digne, etc. 
són factors que infl ueixen de forma signifi cativa en 
l’estat de salut de les persones, i poden provocar 
patologies psicosomàtiques importants. Per altre 
banda, podem trobar-nos amb immigrants que un 
cop assentats en el país perden la immunitat davant 
certes malalties pròpies del país d’origen i que es 
tornen més vulnerables a contreure-les quan hi tor-
nen. Aquest fet, i a voltes les precàries condicions en 
què viuen aquí, dóna com a resultat que les puguin 
desenvolupar amb més facilitat (la tuberculosis n’és 
un exemple).

Algunes d’aquestes arriben al país amb una situació 
jurídica irregular i amb condicions infrahumanes, 
i mereixen una especial atenció. Moltes vegades el 
propi procés migratori ha suposat un risc gravíssim 
per a la salut. Aquest fet, la seva por d’adreçar-se als 
serveis de protecció de la salut pel risc de ser repa-
triat, les condicions de vida a la que es veuen abo-
cats... són elements d’un alt risc per a la seva salut. 
Val a dir que la normativa actual, que solament els 
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garanteix l’assistència per a urgències (excepte als 
menors i a les dones embarassades), és un factor més 
de desigualtat i discriminació

Un altre aspecte a tenir en compte és la uniformitat 
de l’atenció sanitària, impregnada d’una forta càrre-
ga cultural. El nostre sistema sanitari gaudeix d’uns 
protocols en l’atenció molt determinats, i si bé el 
coneixement és científi c i gaudeix d’un fort compo-
nent “neutral”, l’aplicació de la medicina, la percep-
ció del cos i la seva cura, porten una forta càrrega 
cultural, que no sempre són compartides i enteses 
pels immigrants. Això suposa que s’incrementin les 
difi cultats de la població immigrant per establir una 
correcta relació amb els serveis. El cos professional 
no té les eines sufi cients per entendre el marc en el 
què es donen els problemes de salut de les persones 
immigrants, ni com a voltes viuen la malaltia. Ac-
tuar sobre els símptomes, però no sobre les causes, 
no sempre resol la patologia.

El desconeixement del que implica el procés migra-
tori no permet fer una intervenció efectiva i global, 
malgrat els esforços del sistema sanitari per atendre 
amb la màxima normalitat i universalitat a tothom.

Persones amb discapacitat

A través de les taules 4.1 i 4.2 podem observar com 
any rere any s’incrementa el nombre de persones 
que tenen reconegut un grau de discapacitat i que 
l’edat que sobresurt és en la franja d’edat entre els 
45 i els 64 anys. El percentatge és més elevat quan 
parlem de dones que d’homes.

A través de la taula 4.3 podem observar que dins la 
classifi cació de discapacitats que fa el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, el grup de físics mo-
tòrics és el més representatiu tant en homes com en 
dones. El segon grup més representatiu, si parlem 
d’homes, és el de físics no motòrics; i el de malalts 
mentals si parlem de dones.

A través de la taula 4.4 veiem que la franja d’edat 
més elevada és de 70 a 82 anys, segurament degut 
a situacions de dependència d’aquestes persones 
grans, ja que un dels requisits per obtenir aquestes 
targetes és superar el barem de mobilitat reduïda en 
el certifi cat de reconeixement del grau de discapa-
citat, per tant parlem de persones amb una situació 
de dependència. Hi ha més persones que sol·liciten 
aquestes targetes “no conductores” que “conducto-
res”, per tant podem veure que són persones que 
ni per edat ni per situació de dependència fan ús 
autònom del vehicle i són les persones cuidadores 
les que fan la demanda d’aquesta targeta.

La centralització dels recursos existents en matèria 
sanitària i de rehabilitació obliga a les famílies i 
persones a desplaçar-se per obtenir un determinat 
tractament, i la sanitat pública no assumeix, en 
molts casos, els costos de trasllat. I altres vegades, 
a haver de buscar serveis sanitaris privats a l’àrea 
metropolitana.

Quan parlem de persones amb discapacitat que 
genera una situació de dependència, s’expressa 
la necessitat d’una atenció psicològica d’aquest 
col·lectiu de forma complementària.

4.1. Persones amb discapacitat per franges d’edat i sexe

0-3 4 a 15 16-19 20-34 35-44

Any Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

2004 9 3 61 46 33 11 231 154 262 184

2005 9 5 67 46 26 12 218 141 267 193

2006 7 4 72 39 20 19 228 131 263 205

2007 4 8 76 40 26 18 215 135 290 200

45-54 55-64 65-74 75 i més

Any Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

2004 285 283 333 409 374 498 361 576

2005 306 289 374 436 379 513 423 704

2006 329 320 387 447 384 513 409 715

2007 341 327 419 471 403 529 453 779

Font: Departament Acció Social i ciutadania 
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Salut mental i addiccions

Dins de les toxicomanies o drogodependències a 
la Regió Sanitària Centre la principal addicció que 
motiva l’inici de tractaments és l’alcohol. Més ho-
mes pateixen aquests tipus d’addicció. Així doncs, 
moren més homes que dones per malalties rela-
cionades amb el consum d’alcohol com la cirrosi 
i altres malalties cròniques del fetge, i també per 
accidents de trànsit. 

Les causes de mortalitat (cirrosi i accidents de tràn-
sit) estan precedides per addiccions que contenen 
elements psicosocials (solitud, depressió, abandó i 
altres) i que envolten el consum excessiu d’alcohol 

i d’altres substàncies. En aquest sentit, en el sexe/
gènere masculí s’observa una tendència més aguda 
en aquests hàbits.

Val a dir que la tipologia de les addiccions ha can-
viat molt en els últims anys. Si bé anteriorment 
el problema principal era l’heroïna, en aquests 
moments ha estat substituït per la cocaïna, tot 
i que en la majoria de casos es donen situacions 
de polipatologia associada a la salut mental. Han 
deixat d’aplicar-se alguns programes preventius 
d’intervenció a les escoles com el Projecte Mirake-
fas, tot i que segueixen havent-hi accions puntuals 
i no coordinades a la ciutat adreçades a infants i 
joves. És especialment signifi catiu la posta en mar-

4.2. Percentatge de persones amb discapacitat a Manresa i Catalunya

Manresa Catalunya

Any Homes Dones Homes Dones

2004 47,0% 53,0% 49,0% 51,0%

2005 46,7% 53,3% 49,4% 50,6%

2006 46,9% 53,1% 49,5% 50,5%

2007 47,0% 53,0% 49,6% 50,4%

Font: Departament Acció Social i ciutadania 

4.3. Percentatge de persones amb discapacitat segons tipologia i sexe

Tipus de disminució

Físics motòrics Físics no motòrics Visuals Auditius Psíquics Malalts mentals

Any Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

2004 15,3% 18,8% 13,3% 11,3% 3,7% 5,1% 2,2% 1,9% 5,1% 3,8% 7,4% 12,0%

2005 15,1% 18,5% 13,3% 11,1% 3,7% 4,9% 2,2% 1,9% 5,1% 3,6% 7,6% 12,1%

2006 15,0% 19,7% 12,6% 10,7% 3,5% 4,6% 2,4% 2,0% 5,1% 3,7% 8,1% 12,5%

2007 15,2% 19,7% 12,7% 10,5% 3,4% 4,6% 2,4% 2,1% 5,2% 3,7% 8,1% 12,3%

Font: Departament Acció Social i ciutadania 

4.4. Targetes d’aparcament noves per a persones discapacitades

Edat 2005 2006 2007

Menors de 18 10,0% 7,1% 10,7%

18-30 10,0% 5,7% 7,1%

31-43 10,0% 10,0% 8,9%

44-56 14,0% 28,6% 17,9%

57-69 26,0% 14,3% 16,1%

70-82 20,0% 24,3% 26,8%

Més de 82 10,0% 10,0% 12,5%

Font: Ajuntament de Manresa
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xa del Programa Salut i Escola, amb una fi nalitat 
clarament preventiva.

En els àmbits de la salut i serveis socials s’observa 
un increment dels trastorns mentals. Així doncs, en 
els centres de salut mental d’adults s’ha registrat un 
major percentatge de dones que han estat ateses per 
diverses causes. La patologia més freqüent a l’any 
2007 en la població adulta ha estat la de trastorns 
per ansietat seguida pels trastorns afectius. 

D’altra banda entre els menors d’edat predomina 
el sexe masculí, encara que les diferencies no són 

notables. Cal destacar que la patologia més fre-
qüent en aquesta població és el Trastorn per dèfi cit 
d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

En aquesta situació és possible suposar que pot exis-
tir un tret de gènere (sociocultural) subjacent en al-
gunes alteracions com la depressió. De fet, sembla 
ser que la depressió dels homes queda encoberta ja 
que segons alguns agents sanitaris entrevistats opi-
nen que els homes per motius “culturals o de per-
sonalitat” no acudeixen al metge quan es troben en 
alguna situació depressiva.
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Marc conceptual

Els serveis socials són un dels sistemes de benes-
tar social, conjuntament amb la Seguretat Social, 
el sistema de salut, el sistema d’educació, les polí-
tiques per a l’ocupació, les polítiques d’habitatge 
i altres actuacions públiques en l’àmbit de la cul-
tura i l’esport. Els serveis socials són el conjunt 
d’intervencions públiques que tenen com a objec-
tiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, 
donant atenció al manteniment de la seva autono-
mia personal, promovent el desenvolupament de 
les capacitats personals, en un marc de respecte per 
a la dignitat de les persones.

Els serveis socials van ser concebuts amb l’objectiu 
de reduir les desigualtats socials i la pobresa relati-
va, entesa com la disposició d’uns recursos econò-
mics insufi cients i l’existència de dèfi cits en l’accés 
als serveis i equipaments. L’emergència de les des-
igualtats socials que tenen origen en les defi ciències 
d’accés al capital cultural i educatiu, així com el 
capital social, implica el repte de crear noves fór-
mules d’intervenció social.

Context 

Els serveis socials a Catalunya estan formats per 
recursos, prestacions de servei, tecnològiques i 
econòmiques, programes, equipaments i activitats 
de prevenció, atenció i promoció social. Consti-
tueixen un sistema feble per la manca de cobertu-
ra universal i de reconeixement específi c del dret 
subjectiu a l’accés als serveis socials. És allò que 
s’ha anomenat “dret debilitat” pels recursos limi-
tats fi xats per a la seva disponibilitat per part de la 
ciutadania.

En relació a l’organització dels serveis socials un 
dels reptes que tenen actualment és superar la bu-
rocratització, evitant que els professionals hagin 
de dedicar gran part del seu temps a tasques ad-
ministratives, reunions i coordinacions i puguin 
destinar-lo a l’atenció directa a la població.

L’actual sistema de serveis socials català es pot qua-
lifi car “d’assistencialista” en el sentit que, davant la 
insufi ciència d’equipaments i serveis, per accedir-

hi cal demostrar la manca de recursos sufi cients. 
Aquest sistema deixa fora a moltes persones. Tal 
com planteja la nova llei de serveis socials 12/2007 
d’11 d’octubre es tracta, per tant, d’anar cap a un 
sistema universal “per a tothom” que tingui una 
determinada necessitat, amb independència de la 
seva situació econòmica i del caràcter gratuït de la 
prestació. Per això, l’administració pública hauria 
de garantir una oferta sufi cient i de qualitat per 
cobrir la necessitat actual i prevenir necessitats fu-
tures. Cal tenir en compte que als països europeus 
més desenvolupats els serveis socials són un impor-
tant jaciment d’ocupació que genera molts llocs de 
treball. En defi nitiva, es tracta de facilitar que els 
serveis socials siguin un factor productiu essencial i 
un instrument efectiu per a generar la redistribució 
de la riquesa, la cohesió social i la qualitat de vida 
que necessita la nostra població.

La universalitat de l’atenció per part dels serveis 
socials no ha d’impedir que tinguin o puguin tenir 
prioritats en l’atenció a uns grups o a unes perso-
nes en situacions de risc, de dependència i altres, 
d’acord amb uns criteris preestablerts i en base al 
principi de justícia distributiva, al de solidaritat, al 
de cohesió social o per altres consideracions.

Situació a Manresa 

Els canvis en les estructures de les llars, l’habitatge, 
la inactivitat o la precarietat laboral, la classe social 
de procedència, la nacionalitat, el sexe o l’accés al 
capital cultural es converteixen, actualment, en els 
principals factors de risc d’exclusió social a la ciutat 
de Manresa.

Si observem les dades dels sexes dels usuaris i les 
edats observem que no parlem dels mateixos nom-
bres absoluts. Trobem l’explicació en la documen-
tació de registres dels professionals de serveis so-
cials, on hi ha membres de la unitat familiar que 
no se’ls recull les edats si no es veu necessari per 
la intervenció professional. A mesura que han 
avançat els anys veiem que la variable edat és més 
rellevant pels professionals de serveis socials, ja que 
les diferències no són tan grans.

L’any 2007 el 9,93% de la població de Manresa 
era usuària de serveis socials. De les persones de 
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més de 65 anys que viuen a Manresa, el 16,65% és 
usuària de serveis socials. De les persones menors 
de 18 anys, l’11,44% és usuària de serveis socials.

Quant a les característiques personals i socials són 
similars a la població atesa l’any anterior, seguint 
sent el sector d’edat més representatiu la gent gran. 
El 33,71% de les persones ateses són majors de 65 
anys (el 26,31% del total són majors de 75 anys). 
En ambdós casos s’ha disminuït el percentatge, a 
favor de l’atenció a la infància i joventut. 

En relació al tipus de família veiem que el més 
representatiu continua sent el de persona sola, 
seguit de la família nuclear. El desequilibri entre 

homes i dones segueix sent important però molt 
similar respecte a l’any anterior (el 60,29% de les 
persones ateses són dones).

Pot observar-se que les problemàtiques més mar-
cades són les relacionades amb la salut i el perso-
nal/familiar.

En l’àmbit de salut, destaquen clarament les li-
mitacions funcionals determinades per l’edat i les 
malalties que generen dependència (entre les dues 
superen el 70,90% de les problemàtiques de salut 
detectades). Aquest aspecte té un augment clar i 
sostingut en els darrers anys i es nota a totes les 
àrees territorials de serveis socials.

5.1. Usuaris i membres atesos a serveis socials

Usuaris atesos
2004 2005 2006 2007

5265 5228 6397 7507

Font: Ajuntament de Manresa

5.2. Membres atesos segons tipus de família

Tipus família 2004 2005 2006 2007

Persona sola 32,1% 34,8% 31,2% 29,8%

Monoparental 11,6% 11,3% 11,6% 14,4%

Nuclear 24,2% 23,1% 25,9% 25,8%

Extensa 9,9% 10,1% 10,8% 10,7%

Parella 16,3% 15,4% 16,4% 15,4%

Fam. agregades 3,1% 3,1% 2,7% 2,7%

Altres 2,8% 2,3% 1,4% 1,4%

Font: Ajuntament de Manresa

5.3. Usuaris i membres atesos a serveis socials segons sexe i edat

Sexe 2004 2005 2006 2007

Homes 443 2130 2569 2981

Dones 903 3098 3828 4526

Total 1346 5228 6397 7507

Edat 2004 2005 2006 2007

0 a 11 101 183 770 1089

12 a 17 88 44 313 462

18 a 29 120 104 545 831

30 a 54 344 302 1297 1798

55 a 64 73 94 346 415

65 a 74 112 152 407 513

més de 75 518 649 1888 1824

Total 1356 1528 5566 6932

Font: Ajuntament de Manresa
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En segon lloc, destaca l’apartat personal/familiar/
social, es continua veient que sobresurten aspectes 
relacionats directament amb la gent gran, desta-
cant la problemàtica  “sense família/viu sol” i la 
“manca d’autonomia personal”. També sobresur-
ten relacionades amb l’àmbit d’infància i família 
les problemàtiques relacionades amb la manca 
d’organització familiar i manca d’hàbits, les situa-
cions de negligència, i la problemàtica immigrants/
minories ètniques.

En l’apartat econòmic continuen destacant les 
famílies ateses amb ingressos insufi cients o amb 
manca total d’ingressos, que com cada any es con-
centren especialment a la zona centre. 

En l’apartat d’habitatge, destaquen els problemes 
per manca d’habitatge, estructura defi cient, desno-
nament o lloguer elevat, i cal destacar que aquest 
problema cada cop és més preocupant a la nostra 
ciutat i sobretot la manca de recursos per afrontar-
ho tant a nivell de serveis socials com a nivell mu-
nicipal.

La capacitat econòmica de les persones està condi-
cionada pel total d’ingressos que entren a la llar on 
viuen, d’aquí que l’estructura de les llars és un fac-
tor important per entendre la pobresa de la ciutat. 
La ruptura de la unitat de convivència augmenta 
de manera notable el risc de pobresa, sobretot en el 
cas de les dones i dels menors d’edat. Entre les per-
sones perceptores d’una Renda Mínima d’Inserció 
(RMI) hi ha una proporció elevada de llars mono-
parentals i persones soles. Durant el 2007 serveis 
socials de la ciutat ha gestionat 256 expedients fa-
miliars. La RMI és una prestació econòmica que 
té com a fi nalitat coordinar les accions destinades 
a ajudar les persones que no disposen dels mitjans 

econòmics sufi cients per atendre les necessitats bà-
siques i a preparar-les per a la seva inserció o rein-
serció social i laboral. Comprèn, per tant, accions 
de prestació de serveis socials, prestacions econò-
miques i suport personal per a la integració social 
i laboral.

Des de serveis socials es detecten persones de la 
ciutat que no disposen de recursos econòmics ni 
xarxa social per cobrir les necessitats bàsiques. 
Això ho podem observar a través de les dades ex-
tretes del programa d’ajudes individualitzades de 
serveis socials. Aquest programa proporciona ajuts 
econòmics puntuals per cobrir les necessitats bà-
siques a aquelles persones i famílies que ho neces-
sitin. 

En l’apartat d’habitatge hi trobem deutes de llo-
guer, instal·lació de nou habitatge, deutes de sub-
ministrament, equipaments de la llar,... En l’apartat 
de salut hi trobem la diferència de medicaments, 
el tractament especial, aparells ortopèdics, ulleres, 
desinfecció/desratització, entre altres. En l’apartat 
de suport a infància hi trobem el lleure educatiu, 
activitats escolars, ajuda de llibres, reforç escolar, 
entre altres. En el d’urgència social s’inclouen els 
enterraments d’urgència.

A través del quadre del programa d’ajudes indivi-
dualitzades de serveis socials podem veure que hi 
ha un nombre elevat de famílies que han rebut aju-
des econòmiques puntuals per cobrir necessitats 
bàsiques. 

També s’ha de tenir en compte que, tot i no comp-
tar amb dades quantitatives, des de la iniciativa so-
cial s’està donant aliments a unes 150 famílies de 
Manresa a través d’un banc d’aliments.

5.4. Problemàtiques detectades a Serveis Socials

Problematiques 2004 2005 2006 2007

Econòmiques 21,0% 17,5% 21,7% 26,6%

Habitatge 5,3% 5,1% 3,5% 6,2%

Salut 35,0% 38,9% 34,7% 36,2%

Personal/familiar social 30,3% 29,4% 34,7% 22,9%

Estudis 3,6% 4,5% 2,1% 3,3%

Treball 3,7% 3,5% 2,7% 4,5%

Lleure 1,1% 1,0% 0,5% 0,3%

Font: Ajuntament de Manresa
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5.5. Programa d’ajudes individualitzades de Serveis Socials. Any 2007

Centre Ponent Llevant Nord Total

Nombre Import* Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import

Aliments 96 7.426,68 32 3.915,58 44 4.774,81 27 2.494,38 200 18.611,51

Habitatge 99 28.839,29 35 10.007,83 66 19.772,69 48 12.329,25 248 70.859,06

Salut 21 3.581,12 16 3.410,88 16 5.811,54 26 4.581,03 79 17.384,57

Suport infància 146 7.927,21 141 6.078,27 150 9.146,69 152 9.186,59 589 32.338,76

Suport ind./ 
families

191 16.233,91 104 4.476,51 15 7.867,06 44 2.776,91 354 31.354,39

Urgència social 3 1.300,86 1 716,5 1 716,5 1 626,94 6 3.360

Font: Ajuntament de Manresa                                                                                                                                              *Import expressat en Euros

Difi cultats dels col·lectius en risc

Infància i adolescència

Entre els efectes més perniciosos de la pobresa 
econòmica destaca les conseqüències que té en la 
socialització i en les oportunitats futures dels me-
nors d’edat. Són prou coneguts els efectes que té 
sobre la socialització dels infants la presència de 
la pobresa crònica. Un dels més importants és la 
difi cultat que molts d’ells tenen en l’aprofi tament 
dels recursos educatius i que els condueix al fracàs 
escolar o a l’abandó dels estudis un cop acabat 
l’ensenyament obligatori limitant així les seves op-
cions laborals futures.

A partir d’aquestes dades podem observar que hi ha 
un nombre important de famílies que necessiten del 
suport de serveis socials perquè els seus infants tin-
guin accés als recursos educatius. Podem veure que 
es concentra de forma important a la zona centre.

A la nostra ciutat hi ha un augment dels casos 
d’infància en risc. Fa uns anys podíem establir un 
lligam entre la infància en risc i la pobresa, però 
actualment estem veien com la violència de gènere, 
els canvis en les estructures familiars, l’arribada de 
persones amb patrons culturals diversos, també són 
factors que infl ueixen en aquest augment d’infants 
en situació de risc social. 

Quan parlem de maltractament infantil, la negli-
gència és la forma de maltractament més gran a 
Manresa i per sobre de les altres. 

Dins de la negligència també hi ha un augment de 
derivacions per part dels serveis de salut, jutjats, 
serveis socials,... de situacions familiars confl ictives 
i/o de violència en la parella i on l’infant es troba al 
mig d’aquest confl icte, i parlaríem de negligència 
emocional.

En relació a altres formes de maltractament po-
dem dir que existeix la percepció de diversos pro-
fessionals entrevistats que hi ha més casos d’abús 
sexual dels que detectem. L’abús sexual sobretot 
l’intrafamiliar, és la forma més devastadora de mal-
tractament perquè els infants estan atrapats i es 
creuen que aquesta és la manera de relacionar-se.

Des de serveis socials fa anys que s’impulsa 
l’Observatori de Risc de la Infància i Adolescència 
de Manresa (ORIAM). Aquest observatori es realitza 
a través d’unes fi txes on es poden veure els diferents 
indicadors i factors de risc i de protecció dels infants 
i adolescents de la nostra ciutat i les seves famílies. 

Amb les dades del 2007 podem veure:

• Aquest any s’han omplert un total de 349 fi txes, 
molt similar a l’any 2006 que se’n van omplir 348. 
Segueix la mateixa tendència de tenir més fi txes 
obertes de nens (un 57% enfront el 43% que re-
presenten les fi txes de nenes). 

• La franja d’edat que més destaca és la de 6-12 
anys, seguida per la de 13-18, 3-6 anys i fi ns a tres 
anys. Aquests menors, la majoria, formen part 
d’una família nuclear (38,4%), seguida per nucli 
monoparental (37,8%).  
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• Per zones, la Centre segueix augmentant, pro-
duint-se un increment de gairebé el 5% respecte el 
2006. Actualment la zona Centre suma el 46,1% 
del total de fi txes obertes a tot Manresa, seguint la 
zona Nord en un 19,19%; Ponent en un 16,6%, 
Llevant 11,4% i Espai Jove en un 6,6% (els nois 
poden ser procedents de qualsevol zona).  

• El perfi l és el de famílies on els progenitors tenen 
històries de maltractaments, amb un perfi l de des-
estructuració i amb antecedents judicials. També 
en un percentatge  considerable hi ha un deterio-
rament de les relacions familiars, amb una manca 
o absència de normes i pautes, no acceptació de 
cap problemàtica i una organització familiar dis-
funcional.   

• En el perfi l laboral dels progenitors destaquen els 
aturats de llarga durada, minories ètniques; econo-
mia submergida i inestabilitat laboral. En relació a 
l’habitatge d’aquestes famílies destaca l’indicador 
de condicions d’habitabilitat mitjana i l’indicador 
de desnonaments o impagaments de lloguer i deu-
tes de subministraments de l’habitatge. Similar a 
l’any anterior, el 8,3% dels pares/mares abandonen 
la llar. Pel que fa a la situació de salut dels pro-
genitors segueix destacant el problema de malaltia 
psiquiàtrica. I per acabar aquest apartat dir que els 
usuaris atesos en un  5% no tenen xarxa de suport 
i hi ha un sentiment de soledat i aïllament dins el 
nucli familiar.

• Gairebé el 17% dels menors tenen antecedents 
de risc o alt risc social, un 25% pateix  un retard 
escolar i un 19% té difi cultats en la integració; 
com també difi cultats en desenvolupar habilitats 
socials, i en menor nombre, amb manca de recur-
sos de lleure.  Pel que fa l’apartat de salut, les carac-

terístiques comunes dels menors serien un retard 
en el desenvolupament físic i psíquic i una manca 
d’higiene important. Cal destacar que el  5,1% no 
tenen permís de residència.

• Cal destacar com a increment important el mal-
tractament físic que se situa en un 6%, davant el 
0,6% del 2006. També els casos de drogoaddicció 
de la mare, que aquest any 2007 s’ha donat en 5 
menors i  en canvi  l’any anterior no n’hi havia 
cap. 

Des del Servei d’atenció a la Infància i Adolescència 
( SAIA) de la Generalitat de Catalunya durant el 
2007 s’ha atès 127 casos d’infància en risc social a 
la ciutat de Manresa. El 2004 aquest mateix servei 
va atendre 80 casos d’infància en risc a la ciutat.

Es detecta una problemàtica de desorganització fa-
miliar a les llars amb menors d’edat, moltes vegades 
existeix una manca de límits per part dels adults i els 
infants desenvolupen el “síndrome del nen empera-
dor” (l’infant que des de petit marca les normes a la 
llar), i això queda refl ectit en l’augment de demandes 
de suport per confl ictes amb els pares -adolescents, 
demanda dels progenitors d’ingrés voluntari de me-
nors a centres residencials de protecció a la infància, 
augment dels casos de justícia juvenil, etc-.

Joventut

La situació dels i les joves de la nostra ciutat parteix 
de patrons d’exclusió similars als d’altres ciutats 
de Catalunya, sobretot pel que fa a les difi cultats 
d’aconseguir una feina estable i accedir a un habi-
tatge que els hi permeti independitzar-se de la llar 
familiar. Aquest refugi en el domicili dels pares/
mares fa que les estimacions de joves en situació de 

5.6. Programa d’ajudes individualitzades de Serveis Socials. Suport a la infància. Any 2007

Centre Ponent Llevant Nord Total

Menjador Escolar 7 1 1 1 10

Lleure Educatiu 38 12 35 35 120

Reforç escolar 0 3 0 2 5

Llibres 92 121 103 83 399

Escola bressol/especial 1 0 0 2 3

Activitats escolars 8 4 11 29 52

Total 146 141 150 152 589

Font: Ajuntament de Manresa
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pobresa sigui relativament baixa si les comparem 
amb les existents als països del Nord d’Europa. 

Des de serveis socials es detecta un augment en les 
demandes d’ajuts econòmics per part de persones 
joves, emancipades i amb ingressos insufi cients per 
cobrir les necessitats bàsiques especialment les vin-
culades a l’habitatge.

Gent gran

Les persones grans tenen un risc elevat de pobresa 
econòmica i constitueixen el grup d’edat més nom-
brós entre les persones usuàries dels serveis socials. 
A més, tenen un elevat risc d’aïllament social. A 
mesura que augmenta l’edat de les persones dismi-
nueixen les seves relacions socials fi ns al punt que 
es redueix molt l’abast de les seves xarxes de soli-
daritat en cas de problemes econòmics o personals. 
Les condicions de precarietat de l’habitatge on 
viuen les persones grans és un altre condicionant 
de desigualtat, sobretot en la zona centre.

Aquestes difi cultats afecten especialment les dones. 
Les dones tenen una molt més elevada probabilitat 
de pobresa econòmica i una esperança de vida més 
llarga havent de patir amb més intensitat les disca-
pacitats pròpies de l’edat molt avançada, després 
d’haver fet de cuidadores dels seus familiars pro-
pers que han caigut en situació de dependència.

A través de la taula 5.7 podem observar com els 
usuaris del SAD es concentren en les franges d’edat 
de 75-84 i 85 i més. En la primera destaquen més 
els homes i en la segona les dones.

A través de la taula 5.8 podem observar que desta-
quen les dones sobre els homes com a usuàries del 
servei de teleassistència, que pot anar lligat al fet 
que són les dones les que van a fer la demanda del 
servei, però en cas que aquesta dona convisqui amb 
el seu marit, tot dos seran benefi ciaris del servei de 
teleassistència.

Una altra problemàtica detectada seria la situació 
de dependència d’aquest col·lectiu. Amb la incor-
poració de la Llei de la Dependència s’ha generat 
moltes expectatives respecte aquesta problemàtica. 
Actualment però, no tenim moltes dades per poder 
conèixer quina és la situació de Manresa.

A través del quadre 5.9 veiem que les dones que-
den sobrerepresentades quan parlem d’un alt nivell 
de dependència (grau III). 

L’aïllament de les persones grans és un altre rep-
te de la ciutat. Existeix un elevat nombre de de-
mandes fetes a serveis socials relacionades amb les 
conseqüències d’aquest fet. Aquesta problemàtica 
s’agreuja davant d’inicis de deteriorament cognitiu 
d’aquestes persones.

5.7. Franges d’edat del Servei d’Atenció a Domicili

Any 2006

Edat Homes Dones Total

0-18 4 1 5

19-64 20 61 81

65-75 49 95 144

75-84 54 95 149

85 i més 45 100 145

Total 172 352 524

Any 2007

Edat Homes Dones Total

0-18 4 0 4

19-64 7 18 25

65-75 24 38 62

75-84 91 77 168

85 i més 61 103 164

Total 187 236 423

Font: Ajuntament de Manresa
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El maltractament cap a la gent gran es dóna també 
en l’àmbit familiar. Es considera que un 5% de la 
població major de 65 anys pateix algun tipus de 
maltractament (també institucional). Des de ser-
veis socials es detecten casos, tot i que les xifres són 
molt més baixes, i això pot ser degut a la por de 
les persones grans a manifestar-ho i a la manca de 
mecanismes de detecció al municipi.

Dones

Ha augmentat la feminització de la pobresa mal-
grat que la ràtio d’ocupació laboral femenina ha 
augmentat. La major proporció de dones en situa-
ció de pobresa pot estar originada per un seguit de 
factors. Uns estarien relacionats amb l’estructura 
del mercat laboral, i d’altres amb l’evolució de 

l’estructura demogràfi ca de la ciutat. Un augment 
de la feminització de la pobresa podria estar cau-
sat pel fet que les noves incorporacions femenines 
al mercat de treball correspondrien a dones amb 
baixa formació i amb poca o cap experiència labo-
ral, i serien doncs remunerades amb salaris insufi -
cients per poder treure de la situació de pobresa als 
membres de les seves llars i a elles mateixes.

Generalment el treball reproductor (familiar-
domèstic) és assumit per les dones, la qual cosa im-
plica que moltes de les activitats que quotidiana-
ment es requereixen per fer possible la reproducció 
biològica i social de les persones són realitzades per 
aquestes. En tal cas una sèrie de necessitats relacio-
nades amb la cura de gent gran i/o dependent s’han 
de resoldre amb mitjans de l’economia familiar o 

5.8. Franges d’edat del servei de Teleassistència Domiciliària

Any 2006

Edat Homes Dones Total

0-18 0 0 0

19-64 11 9 20

65-75 50 160 210

75-84 54 179 233

85 i més 46 134 180

Total 161 482 643

Any 2007

Edat Homes Dones Total

0-18 0 0 0

19-64 13 15 28

65-75 45 158 203

75-84 90 317 407

85 i més 69 233 302

Total 217 723 940

Font: Ajuntament de Manresa

5.9 Persones valorades per la Llei de Dependència. Any 2007

Nivell Homes Dones Total

Grau I 1 22 24 46

2 14 28 42

Grau II 1 40 82 122

2 37 77 114

Grau III 1 73 175 248

2 48 143 191

Total 234 530 764

Font: Ajuntament de Manresa
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bé amb la xarxa de serveis públics. Quan això no és 
possible per motius com desestructuració familiar, 
atur, solitud o solvència econòmica acudeixen als 
serveis socials en busca d’ajut. 

La violència de gènere es defi neix com tot acte de 
violència vers a les dones que té com resultat un 
dany físic, sexual o psicològic. En aquest sentit, les 
amenaces, els insults, la coerció i la privació de la 
llibertat és una violació dels drets humans fona-
mentals. Aquests abusos es concreten mitjançant 
les relacions socials, sexuals i afectives.

La violència de gènere dins la qual s’inclouen els 
maltractaments físics i psíquics a les dones és un fet 
que es registra als Serveis Socials i sobretot al PIAD 
Montserrat Roig (Punt d’Informació i Atenció a 
la Dona). Per exemple, l’any 2001 es van rebre al 
PIAD un total de 70 demandes per motius de vio-
lència de gènere i al 2007, 101 demandes.

Podem veure que hi hagut un augment, tot i que 
és difícil poder dir si s’ha incrementat la violència 
o bé s’ha incrementat la sensibilització respecte la 
violència de gènere i en conseqüència la denúncia 
per part de les dones.

Persones immigrades

En tant que moltes de les persones que emigren de 
països estrangers a la nostra ciutat es veuen força-
des a ocupar llocs de treball precaris i mal remune-
rats, ja sigui a causa de la seva poca formació o a les 
difi cultats de reconeixement d’aquesta, ja sigui per 
una situació d’irregularitat legal o per qualsevol al-
tre motiu de discriminació, el risc de pobresa aug-
menta quan considerem la variable nacionalitat, i 

aquesta està relacionada amb països del tercer món 
o en vies de desenvolupament. El risc de pobresa 
i exclusió de les persones immigrades, per tant, és 
encara elevat, fruit de la combinació de prejudicis 
culturals, marginacions legals, a una oferta de llocs 
de treball que no permeten una vida sense pobresa 
a qui els ocupa, i on les persones immigrants es 
troben sobrerepresentades.

Quan la pobresa i la precarietat afecta de forma 
especial a la població immigrada, i els criteris 
d’elegibilitat i d’accés als serveis i transferències so-
cials no són universals, es generen les condicions 
que poden donar lloc a tensions interètniques. 
D’aquí la gran importància d’avançar cap a la uni-
versalització del sistema de serveis socials.

A la nostra ciutat el principal col·lectiu numèrica-
ment important és el de població marroquina. En 
la població marroquina el gènere masculí gairebé 
dobla el femení, sobretot en els grups d’edat de 15 
a 25 anys i de 25 a 45 anys. Així doncs, aquest fet 
pot tenir algunes conseqüències negatives en el gè-
nere femení, sobretot en les dones de països magre-
bins ja que en aquestes cultures la segregació entre 
homes i dones pot generar una major dependència 
a tots els nivells (econòmic, social, psicològic, etc). 
En aquest sentit, aquestes dones poden patir un 
doble aïllament: a l’interior de la seva llar i a l’espai 
públic de la societat d’acollida. 

Una altra difi cultat que s’evidencia amb freqüència 
en aquests grups de dones és el desconeixement de 
l’idioma (català o castellà), la qual cosa obstaculit-
za encara més la seva dependència als seus marits 
i als seus fi lls. Aquesta problemàtica té repercus-
sions mes àmplies, ja que les posiciona en un lloc 

5.10. Persones ateses pel PIAD per violència de gènere, segons edat. Any 2007

Edat Nacionals Estrangers Total

Menors de 18 2 0 2

18-25 5 1 6

26-35 19 6 25

36-45 24 11 35

46-55 14 5 19

56-65 5 1 6

Majors de 65 6 2 8

Total 75 26 101

Font: Ajuntament de Manresa
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d’inferioritat davant dels seus fi lls i fi lles que si que 
dominen la llengua del país d’acollida, afectant així 
la seva autoritat. Pel que fa a la gent jove immi-
grant (magrebí) es percep una major participació 
dels nois que de les noies en l’espai públic o de 
lleure. Per tant, aquest fet pot incidir en la repro-
ducció del rol de les seves mares.

Un altre col·lectiu numèricament important en el 
municipi de Manresa és el d’Equador en el qual 
s’observa amb freqüència llars monomarentals 
(dones soles amb fi lls petits) i també la tendència 
d’incorporar-se el més aviat possible al món labo-
ral. En canvi, en el col·lectiu de dones marroqui-
nes, la incorporació al món del treball no és priori-
tària degut en part a què han immigrat mitjançant 
la via del reagrupament familiar.

Persones amb discapacitat

Les problemàtiques més rellevants que es detecten 
des de serveis socials són les persones que es troben 
amb una discapacitat i tenen una manca de suport 
social i familiar i una precarietat econòmica.

Ha augmentat la demanda d’informació pel que fa 
a saber quins avantatges o prestacions poden be-
nefi ciar la persona amb el reconeixement de Grau 
de discapacitat (supressió de barreres arquitectòni-
ques, accessibilitat, incapacitacions, bonifi cacions 
en transports…). 

Des de serveis socials es detecta que els recursos 
per a persones amb discapacitat estan molt diver-
sifi cats i molts d’aquests provenen d’associacions 
i/o fundacions privades de les quals és difícil tenir 
actualitzats els recursos.

Salut mental i addiccions

Tot i que ens els darrers anys ha millorat l’atenció 
al col·lectiu de malalts mentals, cal dir que des 
de serveis socials es troben amb moltes difi cultats 
quan les persones amb alguna problemàtica mental 
no estan en seguiment pel centre de salut mental 
ja que no existeix una consciència de malaltia. Si 
aquestes persones no tenen suport social ni fami-
liar, o tenen menors a càrrec la situació de risc so-
cial augmenta.
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Marc conceptual

La vida quotidiana de la persona està confi gurada 
per la globalitat de relacions que la persona percep 
com a rellevant. Es defi neix la xarxa com la clau 
de l’experiència individual d’identitat, benestar, 
competència i adaptació davant les situacions de 
crisi. És mitjançant la xarxa que la persona rep el 
suport social. La persona es proveeix de diferents 
tipus de suport: el tangible o instrumental (ja sigui 
en ajuda directa de béns, diners o serveis), el suport 
informacional (com a guia cognitiva per resoldre 
problemes) i el suport emocional (enfortir el senti-
ment de pertinença i ser estimat).

Minuchin defi neix la família com un conjunt de 
membres en interacció, els quals estan organitzats 
de forma estable i estreta, en funció de necessitats 
bàsiques i que tenen una història i un codi pro-
pi que li atorga singularitat. La família compleix 
dues funcions diferents: una funció és la protec-
ció dels seus membres i l’altra és ser transmissora 
de la cultura i dels valors de la societat a la que 
pertany. 

Situació a Manresa 

Tal com s’ha comentat a l’apartat de demografi a 
l’evolució de les estructures familiars a Manresa i 
al conjunt de Catalunya en els darrers anys mostra 
unes tendències que tenen uns trets comuns amb les 
de la resta de països de l’Europa comunitària i que 
es caracteritza per un descens de la fecunditat i de la 
nupcialitat, així com per la disminució del nombre 
mitjà de fi lls per dona i el retard a l’hora de tenir el 
primer fi ll. Es veu però, una frenada d’aquest impac-
te amb l’arribada de la immigració. També existeix 
un augment de les separacions i divorcis. Tot això 
sumat al fet que des de fa anys s’ha reduït el model 
de família extensa, arribem a una organització social 
basada en una diversifi cació dels models de família. 
Les famílies nuclears conviuen amb famílies mono-
maretals-monoparentals i famílies reconstituïdes. 
Per tant, s’ha trencat la vivència homogènia de la 
família, tant per les noves organitzacions familiars 
com pel fet que la immigració aporta diferents valo-
racions dels rols i dinàmiques familiars.

Aquestes tendències de canvi tenen importants 
conseqüències en les estructures i característiques 
de les llars: la dimensió de les llars ha anat dismi-
nuint, s’han anat reduint les llars amb tres o més 
persones i, en canvi, han augmentat considerable-
ment les d’una o dues persones.

També han augmentat les llars amb parelles sense 
fi lls i les llars unipersonals, tot i que l’augment de 
les llars unipersonals es deu més a l’envelliment de 
la població que no pas a l’emancipació dels joves, 
ja que les formes més comunes són les formades 
per dones més grans de 65 anys.

L’increment de les llars unipersonals amb homes i 
dones més grans de 65 anys ens porta a parlar dels 
reptes davant l’aïllament social d’aquest col·lectiu: 
la pèrdua de xarxa de proximitat d’aquest col·lectiu 
fa que esdevingui un dels problemes socials que ha 
d’afrontar la ciutat.

Els problemes associats al creixement econòmic 
sense límits, la creació de distàncies físiques que 
disminueixen les possibilitats de trobar-se, la mo-
netització de les relacions que allunya els efectes 
dels intercanvis interpersonals que necessitem per 
viure, l’individualisme i la competitivitat com 
a valors que regulen les relacions socials, etc. ge-
neren noves necessitats individuals. Aquestes es 
tradueixen en problemes col·lectius i exigeixen la 
cooperació entre els membres de la societat per 
modifi car les dinàmiques que els generen, com 
per exemple una infància sobrecarregada d’horaris 
d’activitats planifi cades, espai per a la interacció 
familiar i social, delegació de funcions que abans 
eren assumides per la família ara són assumides pel 
mercat privat, pèrdua del carrer com a espai de re-
lació i socialització per desconfi ança, la introducció 
de les tecnologies com a noves eines per relacionar-
se, la pèrdua de força de l’educació informal com 
agent socialitzador.

Manresa es troba en ple procés d’una creixent indi-
vidualització de la societat tant pel que fa a les rela-
cions laborals com a les relacions socials i familiars. 
La individualització de la societat és un concepte 
sociològic que situa l’individu al centre de les rela-
cions i les interaccions socials i comporta una pro-
gressiva desvinculació de les grans organitzacions i 
institucions socials i laborals.
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6.1. Percentatge de pisos segons nombre de residents

Font: Ajuntament de Manresa

6.2. Piràmide de persones que viuen soles en relació al total de la població

Font: Ajuntament de Manresa
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La ciutat doncs, s’està convertint cada cop menys 
en un sistema basat en grans organitzacions (esglé-
sia, sindicats, partits polítics,...) i més en un con-
junt de xarxes d’actors institucionals i personals.

Aquest fenomen sorgeix, sobretot, com a conse-
qüència de la creixent destradicionalització i pèr-
dua de legitimitat del sistema familiar de patriarcat 
tradicional. La família està deixant de ser el centre 
de la societat i està sent substituïda per l’individu. 
Les dones, per exemple, com a conseqüència dels 
canvis en les estructures familiars i la incorporació 
a l’educació superior i al mercat laboral, han asso-
lit un grau més gran d’independència de les xarxes 
tradicionals de parentiu, que eren bàsicament pa-
triarcals.

Amb aquest procés s’augmenta el marge de 
l’autonomia personal i les persones adquireixen 
més protagonisme en el desenvolupament de les 
seves pròpies vides. A més, lluny de promoure 
l’individualisme, la individualització facilita les 
relacions horitzontals entre els ciutadans, fomenta 
la importància de l’ajuda mútua, les relacions de 
veïnatge i la dinàmica associativa, alhora que dóna 
lloc a la creació de capital social. El capital social 
i cultural és el que explica un avenç econòmic i 
social més gran i una millor qualitat de vida demo-
cràtica d’unes societats respecte d’unes altres.

En aquest context, les desigualtats socials ja no són 
determinades només en funció de la classe social de 
pertinença sinó també en funció de les oportuni-
tats i recursos que ofereix la societat i les difi cultats 
o limitacions dels individus per accedir-hi.

En relació a les difi cultats i limitacions dels in-
dividus per accedir a les xarxes socials hi ha una 
vinculació directa amb la cultura participativa de 
l’individu, per exemple, els infants que participen 
en l’associacionisme poden tenir més oportunitats 
d’accedir a diverses xarxes socials.

Existeix la percepció que, en bona mesura, la ciu-
tadania té una xarxa social homogènia, entre di-
ferents cultures, entre generacions, entre classes 
socials,... A Manresa no existeixen espais on poder 
crear xarxa relacional de forma heterogènia, sinó 
espais de relació al voltant del consum (bars, disco-
teques...), equipaments per a col·lectius, com per 
exemple casal de joves, casal d’avis... El món asso-

ciatiu com a mecanisme creador de xarxes socials 
per a les persones, però no hi ha espais relacionals 
que generin interaccions entre tota la població.

Existeixen prejudicis davant la diferència de les 
persones, això pot relacionar-se amb la fractura 
social. Por a relacionar-se amb col·lectius vulne-
rables, amb persones amb trastorn mental, amb 
gent gran, amb persones discapacitades... No s’ha 
desenvolupat la capacitat de veure com a enriqui-
dora la diferència. Aquesta por encara s’accentua 
més davant la diversitat cultural creixent a la nostra 
societat. La diferència es viu més com una amenaça 
que com una oportunitat, percepció agreujada pel 
poc coneixement mutu i pels pocs espais en què in-
teracciona la població autòctona i la nouvinguda.

L’estructura de la família nuclear no permet tants 
contactes intergeneracionals com una família ex-
tensa, tot i així la família és on fl ueix aquest con-
tacte amb més naturalitat i freqüència. El com-
partiment d’equipaments per a diferents usos i 
col·lectius afavoreix els contactes intergeneracio-
nals i heterogenis.

A través dels grups de discussió s’extreu la per-
cepció que la persona està lligada a realitzar un 
consum d’oci, i aquest consum va lligat a l’accés 
a les xarxes socials. Hi ha persones amb difi cultats 
econòmiques que no poden mantenir aquest nivell 
de consum d’oci i això crea desigualtats entre les 
persones de la ciutat en l’accés a aquestes xarxes.

En síntesi, el creixement de la diversitat en la ti-
pologia de famílies hauria de fer refl exionar so-
bre la necessitat de fl exibilitzar l’organització so-
cial i la tipologia de serveis, ja que freqüentment 
s’estructuren en base a una visió de família ho-
mogènia. 

D’altra banda, la sobrecàrrega que es viu dintre del 
marc familiar (exigències laborals, cura de menors 
i/o gent gran, activitats de lleure i socials...) sobre-
tot per part de les dones, fa important abordar una 
aposta clara cap a la conciliació. Actualment sovint 
es viu amb la contradicció de destinar més temps 
al món laboral que al familiar. 

Tot i així, podem concloure que hi ha poques 
iniciatives de la societat civil per treballar alter-
natives i són escasses les experiències de formes 
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d’autoorganització entre famílies i grups, esperant 
que les solucions les aporti la “societat del benestar” 
o contractant serveis compensatoris per atendre les 
persones a càrrec (quan la situació econòmica ho 
permet).

Difi cultats dels col·lectius en risc

Adolescència i joventut

L’entorn escolar i l’espai d’oci és molt important en 
aquest cicle. En aquesta etapa s’inicia el confl icte i 
la confrontació amb l’espai familiar i s’enforteix la 
xarxa social d’iguals, la manca de límits, i la man-
ca de comunicació entre els adolescents i les seves 
famílies poden portar a uns confl ictes que moltes 
vegades fa que les famílies es trobin desbordades i 
hagin de demanar suport a professionals externs. 
Tant des de l’àmbit escolar com de serveis socials i 
altres serveis es veu que aquesta és una problemàti-
ca en augment a Manresa.

Aquesta problemàtica demana cada vegada més 
mesures preventives  i una millora de la comuni-
cació dins del marc familiar. Crear un ambient de 
confi ança i diàleg des de les primeres edats esdevé 
essencial, així com no sobreprotegir els infants i de-
manar la col·laboració en responsabilitats progres-
sives. Tot plegat pot evitar arribar a una adolescèn-
cia carregada d’actituds còmodes o amb un alt grau 
d’exigència en temes de consumisme o satisfacció 
immediata de desitjos.

A les difi cultats pròpies de l’etapa, hem de tenir en 
compte certes problemàtiques que poden viure les 
segones i terceres generacions de joves provinents 
d’altres cultures que entren en contradicció entre 
els valors de la família i de la societat d’acollida. 
També en aquesta franja d’edat hi ha poca inte-
racció entre joves de diferents cultures, tot i que 
comparteixen sistema educatiu.

Pel que fa a l’evolució de les relacions de gènere 
i a la vivència de la parella, tot i que la majoria 
de joves mostren clarament la voluntat de viure 
relacions equitatives i respectuoses, sobretot entre 
les classes socials baixes, continua havent-hi riscos 
de pervivència de relacions desiguals i d’un rol de 
dona depenent i cuidadora . 

La preferència per les noves tecnologies i formes 
de lleure consumista solen imposar-se a la parti-
cipació de joves en el teixit associatiu. Hi ha tèc-
nics que creuen que cal repensar fórmules perquè 
el col·lectiu trobi més atractiva la participació en 
entitats i formes d’autoorganització.

Gent gran

És imprescindible tenir en compte l’heterogeneïtat 
i diversitat de les persones que conformen el 
col·lectiu de la gent gran, tot i que sovint són trac-
tades de forma homogènia.

L’envelliment es viu de forma molt individual. No 
hi ha consciència de col·lectiu amb una realitat es-
pecífi ca compartida. Envellir suposa, en alguns ca-
sos, perdre xarxa, per diversos motius: s’abandona 
el treball, apareix la malaltia (pròpia o dels altres), 
la mort, el veïnatge es modifi ca (pisos buits, joves 
sense horari defi nit), etc.

Vèncer l’analfabetisme digital pot permetre a les 
persones grans participar de xarxes virtuals, les 
quals són les més fàcils de mantenir davant de pro-
blemes de mobilitat.

D’altra banda, cal reconèixer l’important paper 
de les àvies i avis en l’actual organització fami-
liar, la gent gran “cangur” acaba tenint un paper 
important en l’actual organització familiar i amb 
les exigències del món laboral. Aquesta situació 
té una doble vessant, una part molt enriquidora 
pel què fa a educació intergeneracional i una al-
tra que pot sobrecarregar la gent gran en aquesta 
etapa de la vida. La correlació d’excés de respon-
sabilitat de la gent gran pot estar lligada al nivell 
econòmic,  a menys capacitat econòmica del nucli 
familiar més demanda de temps a la gent gran per 
tenir cura d’infants, ja que hi ha més difi cultat 
per contractar persones externes o pagar activitats 
extraescolars.

L’estructura per edats de la població de la ciutat de 
Manresa mostra un envelliment progressiu i con-
tinuat dels seus habitants a causa, principalment, 
de l’increment de l’esperança de vida, unes  millors 
condicions sanitàries i el descens de la natalitat. 
Vivim, doncs, una època de transició en la qual 
s’ha trencat la forma piramidal que caracteritzava 
l’estructura d’edats de la població.
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El fenomen de l’envelliment té unes implicacions 
econòmiques, socials i sanitàries que requereixen 
un canvi en les concepcions que tenim del nostre 
cicle vital, i ens porta a la necessitat de  revisar els 
vells esquemes culturals de producció i organitza-
ció social (la jubilació, les situacions de dependèn-
cia, els rols socials i familiars, el treball, ...)

Una de les principals conseqüències del procés 
d’envelliment de la població és l’increment de 
les situacions de dependència i l’augment de res-
ponsabilitats d’atenció i cura als familiars propis. 
L’atenció d’aquestes persones es fa sobretot en 
l’àmbit familiar i recau especialment en les dones.

Sorgeixen nous reptes en l’àmbit de les persones amb 
dependència: importància de les xarxes personals i 
comunitàries en la promoció de l’autonomia perso-
nal, la disminució del suport de les relacions de pa-
rentiu i el creixement de les famílies monoparentals 
provoca un augment de les possibilitats que s’agreugi 
la problemàtica de les persones dependents.

Tot i que la família manté el valor de la solidaritat 
entre els seus membres i les persones grans el re-
ben, es perd el valor i la funció cuidadora de forma 
directa (se subcontracta). En els casos que es manté 
és la mare-fi lla qui ho assumeix, generant dones so-
brecarregades. La introducció de la dona en el món 
laboral i el canvi que això ha suposat en les famílies 
no ha fet que l’home assumís les responsabilitats de 
cura, especialment amb la gent gran, deixant fora 
del nucli familiar aquesta responsabilitat.

Dones

La xarxa  familiar pren més importància, en molts 
casos, si parlem de dones ja que té com a fun-
ció donar suport i protecció a l’acció cuidadora 
d’aquesta cap als altres (no és per cobrir necessitats 
pròpies, sinó dels infants, de la gent gran,...). La 
incorporació de la dona a l’àmbit laboral ha anat 
poc acompanyada de canvis en el repartiment de 
les responsabilitats en el marc familiar, i la dona ha 
anat sumant càrregues i reduint el temps personal. 
L’emancipació i l’empoderament de part de dones 
de la nostra societat, sobretot en classes mitges i 
altes, demana urgentment un reequilibri de rols i 
de responsabilitats, així com el grau de satisfacció 
personal dels dos gèneres.

Tot i aquesta escassetat de temps personal, el vo-
luntariat en entitats d’interès social està molt femi-
nitzat. Sovint són projectes en què es manté aquest 
paper cuidador de la dona (activitats amb infants 
en risc, malalts, solidaritat...)

Persones immigrades

La pressió familiar de la persona immigrada és 
molt alta, fent que l’acumulació de renda esde-
vingui l’element central del procés. Darrere d’un 
procés migratori hi ha un projecte familiar per tal 
d’aconseguir renda que millori les condicions de 
vida de tota una família (i en alguns casos de tota 
una comunitat). No es tracta d’un projecte per-
sonal. 

El fet que l’acumulació de renda esdevingui 
l’element central de la persona immigrada com-
porta que no es veu com a prioritat, en molts casos, 
l’establiment de xarxes socials.

Hi ha persones immigrades que creen nous es-
pais de relació a través de la religió. És un espai 
que per a moltes cultures té un pes important ac-
tualment i aquest espai compleix funcions de co-
neixença, d’ajuda, etc. D’altres creen noves xar-
xes a través del món associatiu complint també 
funcions de coneixença, d’ajuda, etc. Sovint, mi-
tjançant aquestes xarxes, s’intenta compensar el 
sentiment d’enyor o dol respecte al país d’origen. 
En una segona fase, aquestes entitats s’obren a 
participar a la societat d’acollida i a mostrar la 
pròpia cultura. 

La participació d’aquests nous col·lectius pot 
ser una oportunitat per repensar els meca-
nismes d’associacionisme i interlocució amb 
l’administració.

Tot i així, hi ha encara pocs espais d’interrelació 
amb la població autòctona i certs sentiments de 
“rebuig” poden incrementar el replegament en el 
propi col·lectiu d’origen.

El diferent ús de l’espai públic com punt relacio-
nal en les diferents cultures pot fer percebre certa 
“ocupació” d’espais de la ciutat per part de perso-
nes nouvingudes. Cal prevenir la “guetització” de 
zones de la ciutat.
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Persones amb discapacitat

Dins del col·lectiu de discapacitats cal, primer de 
tot, exposar que és un col·lectiu molt heterogeni. 
Cal distingir entre discapacitats físiques, psíqui-
ques i sensorials. 

Les seves limitacions originen difi cultats de relació 
amb l’entorn. En general, existeix una difi cultat en 
la seva integració en grups socials globals, no es 
comparteix el lleure, i moltes vegades les relacions 
socials es limiten a la institució i la família.

Continuen havent-hi actituds que discriminen les 
persones amb discapacitat, com per exemple, un 
tracte de sobreprotecció, actituds de rebuig, desva-
loració vers la persona discapacitada.

La xarxa social de la persona discapacitada ve lli-
gada a la relació amb la família. Una situació de 
sobreprotecció familiar implica unes xarxes socials 
més febles o inexistents.

Salut mental i addiccions

Les persones amb un diagnòstic de trastorn mental 
tenen més difi cultats per accedir a les xarxes so-
cials. El desconeixement de la població genera un 
rebuig i això comporta que sigui més fàcil accedir a 
les xarxes socials d’iguals.

Les persones que han patit alguna addicció es tro-
ben en una situació de vulnerabilitat ja que haver 
iniciat o fi nalitzat un procés de deshabituació im-
plica un trencament de la seva antiga xarxa social. 
Una persona amb una addicció ( toxicomania, lu-
dopatia, etc.) entra en una situació d’exclusió social 
i llavors es troba amb moltes difi cultats per tornar a 
establir noves relacions socials. La difi cultat que es 
troba aquest col·lectiu en la reincorporació laboral, 
possibles problemes de salut, autonomia econòmi-
ca... pot provocar un aïllament d’aquest col·lectiu 
i una dependència de la família, tot i que restablir 
els vincles familiars també és difi cultós ja que mol-
tes vegades s’han trencat durant l’addicció.
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Marc conceptual

Poder disposar de sostre i d’un espai on desenvo-
lupar les activitats bàsiques per a la vida es con-
sidera una necessitat bàsica. En l’anàlisi d’aquest 
àmbit cal tenir en compte diferents factors: estat 
físic de l’habitatge i condicions d’habitabilitat, es-
pai per persona, adaptabilitat a les necessitat de les 
persones que hi viuen, aspectes relacionats amb 
l’immoble (número de pis, si disposa d’ascensor, 
si l’escala està il·luminada i condicionada...), amb 
l’entorn residencial (si l’entorn està cuidat o de-
gradat, si hi ha soroll, la proximitat als serveis, els 
parcs i espais de relació comunitària, comunicació 
amb el centre de la ciutat, amb els centres de tre-
ball, d’ensenyament, culturals...).

Context 

El creixement del cost de l’habitatge molt per sobre 
del poder adquisitiu de la mitja de la població l’ha 
transformat en un element central i condicionant 
de molts altres aspectes de la vida de les persones a 
la ciutat: endeutament familiar, mobilitat residen-
cial, difi cultat d’emancipació... L’habitatge és un 
aspecte de la vida que s’ha de vincular directament 
a la renda.

Aquesta centralitat que l’habitatge ha pres en la 
realitat de la ciutadania supera el marc municipal i 
a l’octubre de 2007 se signa el Pacte nacional per a 
l’habitatge 2007-2016, amb una diagnosi sobre la 
situació d’aquell moment en aquesta línia exposa-
da. El 13 de juny de 2008 la comissió de seguiment 
del pacte presenta l’informe de l’Estat de situació 
del sector de l’habitatge, que es pot resumir amb 
les següents afi rmacions:

1. Necessitats d’habitatge de la població catalana

Hi ha una situació de greu difi cultat de moltes 
llars per accedir, poder rehabilitar o poder pagar 
l’habitatge en el que ha de viure habitualment. 
Entre l’any 1997 i l’any 2007, els salaris mitjans 
de Catalunya han crescut un 41%, mentre que els 
preus mitjans dels habitatges de Catalunya han pu-
jat un 400%.

Això afecta cada cop a més llars dels sectors socials 
sensibles, especialment:

• Joves: no poden emancipar-se i iniciar el seu pro-
jecte de vida autònom a la llar familiar.

• Treballadors de rendes baixes i ocupació tempo-
ral o eventual: no poden assumir els compromisos 
fi nancers derivats de l’adquisició d’habitatge i pa-
teixen la incertesa de si podran fer front a la quota 
mensual actualitzada de la seva hipoteca o al seu 
contracte de lloguer després d’unes renovacions 
fortament infl acionistes que responen a la insufi -
cient oferta que pateix la nostra societat.

• Els sectors socials més febles de la societat en 
risc d’exclusió social, molt especialment gent gran, 
immigrants extracomunitaris nouvinguts, famílies 
monoparentals i altres col·lectius en risc d’exclusió 
residencial.

A Catalunya hi ha una demanda retinguda 
d’habitatges amb protecció ofi cial de prop de 
200.000 llars, amb un total estimat de 440.000 
llars susceptibles de ser benefi ciàries de la política 
d’habitatge en l’horitzó de deu anys.

Fent un incís en les dades que presenta l’informe 
i respecte a la promoció de l’habitatge amb pro-
tecció ofi cial, el Pacte nacional per a l’habitatge 
2007-2016 afi rma que la política de promoció 
de l’habitatge amb protecció ofi cial, que ha estat 
la fórmula tradicional d’atenció de les necessitats 
d’habitatge de la població amb ingressos mitjans o 
baixos (per sota de 5,5 vegades el salari mínim) i ex-
closa del mercat lliure, en els darrers anys ha expe-
rimentat una davallada històrica, que l’ha convertit 
en un recurs pràcticament inexistent. S’ha passat 
d’un volum d’habitatges iniciats els anys 1993-95 
de 16.000 a 21.000 per any, a nivells signifi cati-
vament inferiors als 10.000 per any en el període 
1996-06. Les fortes pujades dels preus dels habi-
tatges han envaït el mercat del sòl, de manera que 
s’ha arribat a una situació en què és pràcticament 
impossible obtenir sòl en el mercat privat lliure a 
un cost de repercussió que encaixi amb els preus 
màxims de venda dels habitatges amb protecció 
ofi cial. La forta dinàmica del mercat de l’habitatge 
lliure, juntament amb les difi cultats per disposar 
de sòl per a habitatges amb protecció ofi cial, ha fet 
decantar els promotors privats cap a la promoció 
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lliure, i ha deixat la promoció protegida en mans 
exclusives dels promotors públics, i les promoto-
res sense ànim de lucre com les cooperatives amb 
aquesta consideració, les fundacions i altres enti-
tats de caire social que operen fonamentalment 
sobre sòl públic.

2. Trets de la situació actual del sector immobiliari

A començaments de l’any 2008, el sector immo-
biliari a Catalunya es mostra en una situació ac-
centuadament fràgil, marcat per un conjunt de 
circumstàncies que en fan preveure un desenvolu-
pament especialment difícil en el futur immediat:

• Les transmissions d’habitatges en el mercat, tant 
d’obra nova com de segona mà, s’han reduït de 
forma substancial des de meitat de l’any 2006. 
El número d’habitatges nous en oferta ha pujat 
de 27.000 a 32.000 (+17%) en el conjunt dels 
44 municipis que estudia anualment la Secretaria 
d’Habitatge.

• El termini mitjà de venda d’una promoció és de 
32 mesos, quan l’any 2005 era de 15 mesos. El 
termini mitjà de venda d’un habitatge en el mercat 
de segona mà és de més de 6 mesos, quan només fa 
un any se situava entre 1 i 3 mesos.

• Els preus dels habitatges han enregistrat una fre-
nada pràcticament total, per passar de creixements 
anuals de l’ordre del 18% en el període 1997-2006, 
a un descens del -1% a fi nals del 2007, tant en el 
mercat d’obra nova com en el de segona mà.

Conseqüentment, l’activitat constructora es troba 
immersa en un procés de desacceleració dràstic:

• El nombre d’habitatges visats pels col·legis 
d’aparelladors van disminuir el 2007 respecte el 
2006 un 33%, preveient que al fi nal de 2008 cau-
ran un 60% (xifres equiparables a les dels anys més 
durs de la crisi econòmica i immobiliària de fi nals 
dels anys 70 i inicis dels 80).

• Es detecten en el territori obres aturades, i una 
part important de promocions visades no inicien 
obres.

La frenada en la producció s’està traduint en una 
pèrdua contínua de llocs de treball:

• El subsector de l’edifi cació residencial ha passat 
de 300.000 treballadors a fi nal del 2006 a 250.000 
a fi nal de l’any 2007.

• Si les previsions de fi nal d’any de caiguda en el 
nombre de nous habitatges a iniciar i l’aturada 
de promocions iniciades es confi rmen, la pèrdua 
d’ocupació, directa i indirecta, pot arribar a ser 
molt més important.

Les previsions de la Cambra de Contractistes 
d’Obres de Catalunya per a l’any 2008, en termes 
de valor de la producció del sector de la construc-
ció, són que s’aconseguirà compensar la caiguda 
del 8% del subsector d’habitatges de nova cons-
trucció amb un bon comportament de l’edifi cació 
no residencial (+2,5%), de la rehabilitació i del 
manteniment d’edifi cis (tot i que amb una taxa 
prevista molt moderada d’un +1,5%), i de l’obra 
civil (+4%).

3. Causes determinants de la situació

La capacitat de solvència de les llars ha anat empi-
tjorant durant tot el període de creixement i avui, 
l’esforç que hauria de fer una llar catalana amb in-
gressos mitjans per comprar un habitatge de preu 
mitjà, equivaldria al 48% dels seus ingressos, quan 
l’any 2002 aquesta ràtio era del 25%.

El mercat de lloguer, que podria ajudar a atendre 
la demanda d’habitatge d’aquestes llars incapaces 
d’arribar al mercat de compra, pateix d’una forta 
i encara creixent infl ació: els preus dels lloguers, 
contràriament als de venda, han seguit augmen-
tant durant l’any 2007, amb un 10,3% de mit-
jana a Catalunya. El lloguer mitjà de Catalunya 
s’ha situat en els 860 euros/mes. No obstant això, 
cal fer esment a la moderació en el creixement ex-
perimentat per les rendes de lloguer en el primer 
trimestre del 2008, que s’ha limitat al 4,15% inte-
ranual, com a mitjana de Catalunya 

Els tipus d’interès de les hipoteques ha seguit 
augmentant des de l’any 2006, i ha arribat a fi nal 
del 2007 a un tipus mitjà a un any del 4,45%. 
En els primers mesos del 2008, els tipus d’interès 
bàsics han seguit creixent de forma continuada 
i, concretament, la darrera setmana l’euríbor s’ha 
situat en el 5,265% com a mitjana provisional 
de juny.
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La situació d’alarma fi nancera internacional s’ha 
concretat en una reducció del fi nançament a llarg 
termini que fi ns ara es rebia a Espanya dels mercats 
internacionals. D’aquesta manera, les entitats fi -
nanceres han restringit l’oferta de crèdit d’una ma-
nera dràstica. Des d’una estratègia de col·locació 
de crèdit indiscriminada i poc prudent, s’ha passat 
a una estratègia de màxima prudència: al fi nança-
ment de valors superiors als preus dels habitatges 
(basats en taxacions infl ades), l’està succeint un fi -
nançament estrictament limitat al màxim del 80% 
del preu de venda dels habitatges i amb garanties 
i avals complementaris durs, sense els quals no 
s’aproven operacions.

L’evolució expansiva de llarga durada del nombre 
anual d’hipoteques d’habitatges, durant el 2007, 
ha invertit la tendència amb baixades mensuals que 
van iniciar-se suaument, de l’ordre del -5%, el mes 
de gener, i han arribat a un descens del -25%, el 
mes de desembre, que fan que l’any s’hagi acabat 
amb 195.000 hipoteques contractades (enfront a les 
240.000 del 2006). I que durant el primer trimestre 
de 2008 només s’hagin contractat 37.019 noves hi-
poteques, un 38% menys que l’any anterior.

Aquesta política de les entitats fi nanceres deixa fora 
del mercat de crèdit a un nombre molt important 
de llars, fi ns i tot a les llars que han d’accedir a 
habitatges amb protecció ofi cial (i que han estat ac-
ceptades com a benefi ciàries per l’administració).
Aquesta política de les entitats fi nanceres també 
està deixant empreses promotores sense capacitat 
per renovar fi nançament ni poder mantenir l’oferta 
que no es ven, o la nova producció, fi ns a una co-

mercialització més retardada en el temps. I, també, 
les està deixant sense fi nançament per emprendre 
nous projectes de compra de sòl i d’urbanització.

De fet, el no refi nançament de promocions en curs 
o de les subrogacions d’habitatges en venda, pot 
portar a la fallida de petites i mitjanes empreses i 
a la pèrdua de l’habitatge per part de la població 
vulnerable, amb la conseqüent devaluació del pa-
trimoni immobiliari.

Situació a Manresa 

Les impressions que ens arriben tant de la ciutada-
nia com del cos tècnic sobre la situació de Manresa 
sintonitzen amb el panorama que presenta aquest 
informe sobre l’estat de la situació de l’habitatge a 
Catalunya. Així doncs, ens trobem davant d’una 
problemàtica greu que afecta cada vegada més per-
sones de la ciutat.

Tot i que les dades ens diuen que els preus a Man-
resa se situen per sota de la mitja catalana, també 
es pot veure com l’increment d’aquests últims anys 
ha estat major.

La frenada en els preus mitjans de compra es de-
tecta tant a Catalunya com a Manresa, cosa que 
no passa en els de lloguer. De totes maneres, i com 
apunta l’informe de la situació a Catalunya, els tèc-
nics municipals també alerten que el mercat man-
resà de lloguer està seguint la dinàmica catalana i 
ha aturat el seu creixement. 

7.1. Dades generals d’habitatge a Manresa i Catalunya

Manresa 2004 2005 2006 2007

Preu mitjà lloguer  398,20 €  475,69 €  547,08 €  606,48 € 

Nº contractes de lloguer 954 978 1.192 1.318

Preu mitjà compra m2  1.804 €  2.343 €  2.837 €  2.824 € 

Nº Habitatges en oferta 1.042 474 913 807

Catalunya 2004 2005 2006 2007

Preu mitjà lloguer  620 €  694,52 €  778,69 €  860,02 € 

Nº contractes de lloguer 47.574 52.941 56.812 62.671

Preu mitjà compra m2  -    3.280 €  3.896 €  3.856 € 

Nº Habitatges en oferta 20.948 18.977 27.249 37.628

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Les difi cultats per aconseguir crèdit bancari per a 
hipoteques (tot i la disminució del preu de com-
pra) pot afectar la venda de pisos fent que l’oferta 
de lloguer augmenti amb uns preus que el facin 
més atractiu i com a única opció. Caldrà veure si 
es detecta algun canvi de tendència en la molt arre-
lada cultura de la propietat que es dóna a nivell 
nacional i estatal.

Tot i aquesta nova evolució en els preus, el diferen-
cial entre salari mitjà i despesa mitjana en habitat-
ge continua sent gran. 

Del que es desprèn de les dades de Serveis Socials 
és que totes les problemàtiques d’habitatge han 
augmentat respecte el 2006. Alguns augments no 
són molt rellevants, però d’altres com la manca 

7.2. Índex del preu mitjà de lloguer

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

7.3. Índex del preu mitjà de compra

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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7.4. Problemàtiques d’habitatge detectades per Serveis Socials 

2005 2006 2007

Manca d’habitatge

Manca de serveis

Estructura defi cient

Barraquisme

Amuntegament

Desnonament

Expropiació

Ruïna

Ocupació il·legal

Lloguer elevat

BBAA

Manca d’higiene

Manca d’equipaments

Altres

28

5

5

3

4

7

3

0

1

11

5

2

6

5

36

8

25

0

9

15

6

9

3

16

6

1

12

22

69

11

48

2

19

26

7

12

10

25

10

3

18

36

Total 85 168 296

Font: Ajuntament de Manresa

d’habitatge i l’estructura defi cient (no es tracta de 
risc d’esfondrament, sinó de defi ciències en relació 
a l’habitabilitat) destaquen sobre la resta. També es 
detecta des del cos tècnic de serveis socials que el 
factor preu en relació a l’habitatge és un element 
clau en la generació de pobresa.

Problemàtiques detectades des de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Manresa del 2005 al 2007 en 
relació a l’habitatge.

Des de l’empresa municipal Foment de la Rehabi-
litació Urbana de Manresa, FORUM S. A., també 

s’ha detectat un increment de sol·licituds d’ajuts 
pel lloguer d’habitatge.

Cal tenir en compte que l’increment de demanda tam-
bé pot anar lligat a un major coneixement de l’ajut.

Com ja s’ha apuntat, la promoció de l’habitatge 
amb protecció ofi cial ha estat la fórmula tradicio-
nal d’atenció de les necessitats d’habitatge de la 
població amb ingressos mitjans o baixos. Les dades 
municipals informen que el 2007 hi havia a la ciu-
tat els següents titulars contribuents d’habitatges 
de protecció ofi cial:

7.5 Sol·licitants d’ajudes al lloguer

Any Antics perceptors Nous perceptors  Total

2005

2006

2007

2008*

0

41

194

278

41

311

285

509

41

352

479

787

Font: FORUM                                                                                                                               *Primer trimestre 

7.6. Titulars d’Habitatges de Protecció Ofi cial

Barri Homes Dones Total

Barri Antic

Cr.de Santpedor

Escodines

Sagrada Familia

Viladordis

20

204

42

1

3

13

126

11

0

8

33

330

53

1

11

Total 270 158 428

Font: Ajuntament de Manresa
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En el document “Manresa: la transformació de la 
ciutat” (Col·legi d’Arquitectes i Ajuntament de 
Manresa, 2006) trobem una bona mostra de les ac-
tuacions que suposen l’increment del parc de pisos 
de protecció ofi cial. 

En el Nucli Antic destaca la del sector Barreres i la 
del carrer de Montserrat, les dues àrees més degra-
dades del Nucli Antic i que requerien una inter-
venció més complexa. I també la renovació de la 
façana sud, promoguda per l’Ajuntament, i de la 
Fàbrica Nova, de promoció privada.

Pel que fa a les actuacions i els àmbits de creixe-
ment s’esmenta especialment el Pla Parcial Con-
còrdia i el del Tossal dels Cigalons. 

Sobre el volum de les actuacions, el document 
afi rma que del 1997 al 2006 s’ha creat un parc de 
8.900 nous habitatges, dels quals 1.010 són pro-
tegits (l’11 %). De totes maneres, i bàsicament 
gràcies a les operacions d’INCASÒL a la Parada i 
també les de FÒRUM al Nucli Antic, en el període 
2003-2005 aquest 11% ha passat a ser del 17%.

També s’apunten una sèrie de nous factors que 
permeten visualitzar un increment en la producció 
de sòl per a habitatge protegit:

• La nova Llei d’urbanisme de l’any 2004, que 
permet obtenir tant per a les operacions de trans-
formació urbana com per als futurs creixements el 
30% del sostre destinat a règim protegit, el 20% 
d’habitatge de protecció ofi cial i el 10% en règim 
concertat. 

• El posicionament amb propietat que s’ha fet en 
alguns sectors de creixement.

• Les actuacions que es podrien aconseguir en els 
pròxims cinc anys, preparant el sòl per a la cons-
trucció d’uns 1.900 habitatges en règim protegit 
al sector del Tossal dels Cigalons (segona fase, a 
càrrec de FORUM) i principalment els sectors de 
l’est de la ciutat.

Sobre aquest últim factor el document resol que 
“és aquí on cal plantejar un model de ciutat més 
compacte, ja que partim d’edifi cabilitats i densi-
tats molt baixes i destinar l’escreix per l’increment 
d’aquests paràmetres a habitatge protegit. Aquest 

plantejament pot proporcionar un percentatge del 
45% d’habitatge protegit. Es tracta, en defi nitiva, 
d’avançar cap a un model de ciutat sostenible i in-
tegrador”.

En relació als diferents plans parcials que es plan-
tegen en els sectors est de la ciutat cal fer-hi un 
esment per la rellevància que tindrà pel creixement 
de la ciutat. Més enllà del que suposa a nivell de 
confi gurar d’una forma més completa el concepte 
de ciutat compacta, s’està parlant d’una interven-
ció sobre 70 hectàrees que suposaran incrementar 
entre 6 i 7 mil habitatges en un total de 7 plans 
parcials dels que se’n destaquen, a més d’una part 
gestionada per promotors privats, una intervenció 
municipal pel sector Sagrada Família i, molt espe-
cialment, una Àrea Residencial Estratègica (ARE) 
promoguda per la Generalitat de Catalunya (això 
inclou el planejament, la gestió i obtenció de sòl, el 
projecte d’urbanització i la mateixa urbanització). 
L’ARE planteja la construcció de 2.700 habitatges 
nous, dels quals la meitat (1.350) seran de protec-
ció ofi cial (el 50 % de compra i l’altre 50 % de 
lloguer).

Tot i aquestes actuacions públiques, que haurien 
d’incidir en el mercat de l’habitatge, hi ha una per-
cepció ciutadana força generalitzada (i podríem 
afi rmar que no només es dóna a Manresa) i des de 
tot tipus de col·lectius que no hi ha prou habitatge 
protegit (encara que la problemàtica central és que 
el del mercat es considera massa car, tant el de llo-
guer com el de compra).

L’informe de l’estat de situació del sector de 
l’habitatge a Catalunya afi rma que es deixa fora del 
mercat de crèdit a un nombre molt important de 
llars, fi ns i tot a les llars que han d’accedir a habi-
tatges amb protecció ofi cial. A aquestes situacions 
d’exclusió a l’accés a l’habitatge protegit també cal 
afegir que el fet que es marqui no només un màxim 
d’ingressos sinó també un mínim deixa directament 
fora les rendes més baixes, per a les quals es reserva 
un parc d’habitatges de lloguer social, tot i que per 
la informació de serveis socials el volum és inferior 
al de la demanda (a més el cos tècnic també mani-
festa la necessitat de realitzar reformes a habitatges 
per incrementar aquest parc). Hi ha una franja de 
població que podríem anomenar intermèdia que 
es troba que té uns ingressos superiors als que es 
demanen pels lloguers socials, però insufi cients per 
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poder sobreviure pagant un lloguer protegit, i tam-
bé de mercat. Tot i així, el mercat de l’habitatge 
es troba en una situació molt variable, però que 
tendeix a treure cada vegada més ofertes.

Una altra estratègia pública per incidir en el preu 
del mercat és fer afl orar pisos buits, però existeix 
una gran difi cultat per quantifi car-ne el volum i 
identifi car-ne els habitatges. Conèixer quin és el 
volum de pisos desocupats és difícil, ja que el fet 
que en un pis no hi hagi ningú empadronat no 
vol dir que no hi visqui ningú i viceversa. Tam-
bé cal tenir en compte que el número d’habitatges 
és dinàmic i que sovint es fan modifi cacions (di-
visions o unions d’habitatges), enderrocaments i 
noves construccions que comporten que entre el 
cadastre i el padró durant un període de temps hi 
hagi desajustos. De totes maneres, segons dades del 
padró de l’Ajuntament de Manresa el 2008 dels 
35.669 habitatges, en un 18,2% d’aquests no hi 
havia ningú empadronat (6.494 habitatges). En 
aquesta xifra també es tenen en compte els habitat-
ges de nova construcció que estan a la venda sense 
que ningú s’hi hagi empadronat encara.

Per barris podem veure que el Barri Antic sobrepassa 
la mitja situant-se al 36,8 % del total d’habitatges, 
seguit de Passeig i Rodalies (28,6%) i Carretera 

de Vic-Remei (22,4%). Tant a Suanya-Comtals-
Pujada Nou com a Guix-Pujada Roja no hi ha cap 
pis sense empadronats, mentre que la Balconada 
(3,7 %), Viladordis (4,6 %) i Cal Gravat (5,2 %) 
mostren els percentatges més baixos (per tant, una 
suposada ocupació més alta).

El padró d’habitants també ens dóna una informa-
ció (susceptible de no ser idèntica a la real) sobre 
el número de persones empadronades soles o amb 
altra gent, i es pot observar com en les dades de 
tancament de 2007 el 10 % de la població vivia 
sola, mentre que el 70 % vivia en llars de 2, 3 o 
4 persones. Tot i això, els habitatges amb una sola 
persona empadronada suposen el 25 % del total 
d’habitatges (no de persones). Les llars amb més de 
10 persones empadronades inclouen també centres 
residencials de tot tipus (centres de menors, cen-
tres residencials de gent gran...).

Respecte a la quantitat de persones que poden viure 
en un habitatge no hi ha cap límit que el padró pugui 
establir (com demostren les dades d’habitatges resi-
dencials). Segons la cèdula d’habitabilitat es poden 
establir barems, però el procés d’empadronament 
només requereix documentació sobre la persona a 
empadronar i la persona propietària o titular del 
contracte de lloguer. En els casos de reagrupament 

7.7. Percentatge d’habitatges sense persones empadronades per barri

Font: Ajuntament de Manresa
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7.8. Compartiment d’habitatge

Font: Ajuntament de Manresa
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familiar sí que s’estableixen unes quantitats limita-
des de persones per metres quadrats.

Més enllà de les dades ofi cials hi ha altres concep-
tes (infrahabitatge, ocupació...) que si bé queden 
recollits en les memòries de serveis socials, com 
mostrava el quadre de problemàtiques detectades 
a nivell d’habitatge, són molt difícils de contras-
tar sobre el volum de la ciutadania que no arriba a 
serveis socials. 

A nivell comunitari s’està donant un fet que no té 
res d’estrany: segons renda s’accedeix a un tipus 
d’habitatge o un altre. Aquest fet que en principi 
és del tot habitual està generant certes perversions 
en d’altres àmbits que s’organitzen en base territo-
rial, com pot ser l’educatiu, el del comerç, el rela-
cional...

El cost de l’habitatge està relegant a la població amb 
renda més baixa als espais de la ciutat on aquest és 
més barat (habitatges en pitjor estat, sense ascen-
sor i de construcció més vella, sense adaptar...). Tot 
i que aquests aspectes seran tractats al capítol de 
cohesió territorial, és important considerar com 
l’habitatge està infl uint-hi.

Tots els col·lectius de la ciutat comparteixen, res-
pecte a l’habitatge, els condicionants exposats, 

però cadascun d’ells té unes particularitats que el 
diferencia de les necessitats dels altres.

Difi cultats dels col·lectius en risc

Joventut

Els i les joves de la ciutat són el col·lectiu que menys 
propietat tenen sobre l’habitatge. El preu d’aquest 
està endarrerint l’edat en la que s’abandona la llar 
dels progenitors, però altres factors incideixen de-
cisivament:

• Itineraris laborals intermitents
• Sous baixos
• Etapa formativa sense ingressos o amb ingressos 
molt baixos si es combina amb treball
• Relacions no permanents d’amistat o parella amb 
qui compartir despeses d’habitatge

Així doncs, la manca d’estabilitat sociolaboral en la 
que es troba la joventut els difi culta poder ser be-
nefi ciaris d’una hipoteca o aconseguir un contracte 
de lloguer.

Sí que és cert que les ajudes (la Renda Bàsica 
d’Emancipació, els Ajuts per al Lloguer Just...) 
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suposen que part dels joves puguin accedir a un 
habitatge diferent del dels progenitors (més noies 
65% que nois 35% per a la RBE), però tot i així no 
s’està observant un canvi respecte a la relació dels 
joves i l’habitatge amb tot el que comporta (retar-
dament de l’emancipació, de l’edat en la que es té 
el primer fi ll o primera fi lla...). De totes maneres 
són ajudes que no estan obertes a tots els joves, ja 
que el col·lectiu d’immigrats no hi pot accedir. 

De les promocions públiques d’habitatge protegit 
que s’han ofert el 2007, un 33 % han estat adju-
dicades a persones d’entre 20 i 29 anys, i un 41 % 
d’entre 30 i 39 anys.

El fet que bona part de persones joves no hagin 
creat una nova família facilita que el compartiment 
de pis amb amistats o amb persones desconegudes 
(ja siguin joves o no) per compartir les despeses 
sigui una alternativa plantejable i duta a la pràc-
tica, per davant d’altres opcions com l’ocupació 
d’habitatges buits o l’establiment de noves famílies 
en la llar dels progenitors (família tradicional ex-
tensa compartint llar).

Gent gran

Tot i que és un col·lectiu que en molts casos disposa 
de la propietat de l’habitatge, es donen situacions 
problemàtiques lligades a la disposició de renda: 
a mida que passen els anys es perd poder adquisi-
tiu i enviudar pot crear un risc d’esdevenir pobre 
o situar-se prop del llindar (afectant especialment 
dones grans). Aquesta difi cultat econòmica no 
permet afrontar les reformes que els habitatges que 
ocupen la gent gran necessiten (normalment no 
són de nova construcció i es deterioren progres-
sivament). I és que no hi ha una preparació per 
a l’envelliment, és a dir, la ciutadania no planifi -
ca l’habitatge (i d’altres aspectes de la vida) en el 
moment en què té els diners i l’energia per fer-
ho: adaptant els espais per bastó o cadira de ro-
des, eliminant habitacions o espai que no s’usarà, 
instal·lant ascensor... Per tant, l’aspecte més relle-
vant de gent gran en relació a l’habitatge és la limi-
tació funcional de la persona.

Això suposa que la gent gran que no disposa de la 
propietat del seu habitatge (el 29,2% la població 
major de 85 anys, segons l’estudi “Situació i ne-
cessitats d’assistència de la gent gran a Manresa”, 

abril 2005) es converteix en altament vulnerable. 
Fins i tot en alguns casos es donen situacions de 
mobbing per tal d’obtenir benefi cis més alts dels 
habitatges que ocupen per part de propietaris o de 
qui gestiona aquests habitatges (la pressió econò-
mica sobre l’habitatge és altíssima i la majoria de 
lloguers que paga la gent gran són baixos, però no 
els poden fer fora).

Dones

En la majoria de casos la titularitat de l’habitatge 
rau en l’home o en la parella, però rarament en la 
dona, ja que la gestió del patrimoni és una respon-
sabilitat culturalment i històrica masculinitzada. Si 
el manteniment de l’habitatge exigeix de dos sous, 
creant dependència cap a la persona amb la que es 
comparteixen les despeses, la dona es troba doble-
ment vulnerable, ja el seu sou acostuma a ser me-
nor i el fet de no tenir la propietat de l’habitatge o 
tenir-la compartida fa que en cas de ruptura:

• Es trobi amb difi cultats per mantenir l’habitatge 
si no hi ha fi lls
• No pugui assumir totes les despeses ella sola si 
hi ha fi lls

Per tant, les famílies monoparentals moltes vegades 
es troben amb un cúmul de difi cultats (econòmi-
ques, de gestió del temps, de la cura dels infants...) 
que les empeny a retornar a la llar dels progeni-
tors, difi cultant així una nova relació de parella i 
d’assumpció plena de la criança dels fi lls.

Persones immigrades

L’accés a l’habitatge per part d’immigrants no és 
exclusivament una problemàtica de renda. En 
el moment de l’arribada a la ciutat és quan més 
persones es troben amb majors difi cultats: haver 
de compartir pis, estar de rellogat, haver de pagar 
per empadronar-se... L’accés a d’altres àmbits ne-
cessaris per al desenvolupament humà (salut, edu-
cació...) passen pel fet d’haver de demostrar que 
s’està empadronat a la ciutat, és per això que més 
enllà de tenir un espai propi on dormir, menjar i 
conviure, és necessari l’empadronament.

Afegit a aquest fet cal destacar les difi cultats que, 
per ser immigrant, es donen per part de la persona 
propietària que lloga l’habitatge. Hi ha un seguit 
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de prejudicis que, en molts casos, fan que no es 
vulgui oferir lloguer a població immigrant o que hi 
hagi reticències. Fins i tot també es donen alguns 
casos de mobbing. 

També cal tenir en compte que a algunes ajudes 
al lloguer social d’habitatge que tramita FORUM 
no hi accedeix el col·lectiu estranger, per manca 
d’informació o pel fet de no tenir un renda sufi -
cient o bé no tenir un contracte del mateix lloguer 
en el qual viuen. 

Per a aquest col·lectiu i les seves característiques 
podríem dir que tota la situació és més complica-
da: no sempre es domina correctament l’idioma, es 
desconeix la legislació aplicable, hi ha diferències 
culturals i de patrons, es desconeixen els mecanis-
mes, els processos, molt sovint no disposen de xar-
xa de suport, hi ha molt aprofi tament de la seva 
vulnerabilitat (des del treball fi ns a l’habitatge).

Persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat es troben també 
amb difi cultats per disposar de treball  i d’un nivell 
adquisitiu sufi cient per accedir a l’habitatge (en la 
majoria de casos més que la resta de la població), fet 
que a la vegada difi culta poder adaptar-lo (aspecte 
molt rellevant per permetre l’habitabilitat d’un pis 
o casa per a una persona amb discapacitat).
El mercat no ofereix molts pisos adaptats. Si bé en 
el moment de compra d’un habitatge nou és més 
senzill poder preveure les necessitats d’adaptabilitat, 
adaptar un pis ja construït és molt car. Les ajudes 
es perceben com a insufi cients.

Tot i que les necessitats d’habitatge adaptat són di-
ferents per a cada tipologia de discapacitat, hi ha 
una normativa amb uns requisits estàndards que 
no se segueix i no hi ha prou pressió pública per tal 
de fer-la complir.
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Marc conceptual

Quan abordem el concepte de cohesió ens referim 
a l’acció i efecte d’adherir-se o d’unir-se les coses 
entre elles. Per tant, quan parlem de cohesió terri-
torial, ens referim a la unió entre els diferents te-
rritoris de la ciutat, vinculant-hi la dimensió social 
que té una traducció en aquest territori. 

Context 

Ens trobem en un moment de canvi a nivell de co-
hesió social. Al llarg dels últims anys s’han produït 
canvis que plantegen una situació diferent. Es va 
passar d’una societat tradicional a una d’industrial 
amb grans canvis en la cohesió territorial. Ara s’està 
passant de la industrial a una altra que el propi Pla 
per a la Inclusió i Cohesió Social a Catalunya 2006-
2009 anomena societat del coneixement. El mateix 
pla distingeix dues dimensions d’aquests canvis: les 
que es donen en els espais economicoproductius i 
les que es donen en els espais sociodemogràfi cs i cul-
turals (en l’àmbit familiar, en la piràmide d’edats i 
en la composició ètnicocultural i religiosa).

Aquests fets tenen sempre una traducció en el te-
rritori, i a la vegada la confi guració del territori els 
condiciona. De la mateixa manera fi ns i tot els límits 
del territori on es donen aquestes dinàmiques que-
den desdibuixats (per exemple, quan parlem de la 
població de Manresa en relació al mercat de treball, 
però encara més si parlem de la relació amb la xarxa 
social, la qual en alguns casos pot tenir una dimen-
sió global en la que un individu es relaciona més 
estretament amb persones que es troben en d’altres 
estats i continents que no pas amb el veïnat).

On dormen les persones, on mengen, on treballen, 
on estudien, on inverteixen el seu temps lliure... 
ens lliga el concepte de territori amb el de mobili-
tat, fi ns al punt de fer-lo indissociable.

Situació a Manresa 

A Manresa, com s’afi rma al document “Manresa: 
la transformació de la ciutat” (MTC), li ha costat 
engegar el procés de canvi i es justifi ca en part pel 

fet que la topografi a difícil del territori ha obligat 
a la ciutat, des del seu inici, a créixer sobre una 
estructura urbana força discontínua. Manresa s’ha 
desenvolupat històricament sobre segments de cer-
cles al voltant d’un punt elevat que suggereixen 
una adaptació a les corbes de nivell, però que han 
presentat sempre una gran difi cultat per aconse-
guir la continuïtat.

Aquest és un fet que, al contrari d’afavorir la co-
hesió, presenta una estructura de forma fortament 
fragmentada que no havia arribat mai a tancar-se 
del tot, encara que es fan evidents els darrers esfo-
rços esmerçats en la reestructuració de l’esquema 
general de la ciutat, a través del planejament i de 
les intervencions urbanístiques.

De totes maneres, com s’apunta des del cos tèc-
nic, l’orografi a només justifi ca en part el retard 
d’aquesta transformació en la que la ciutat en 
aquests moments encara es troba. Factors com el 
fet d’estar relativament allunyats de la zona metro-
politana i les seves corones on es va donar un fort 
creixement en les últimes dècades del segle XX, la 
fragmentació de la propietat del sòl de la ciutat 
que no ha fet prou atractiu per al mercat privat 
els esforços que suposa una multicompra i afegit a 
la retenció conservadora del sòl (com a valor que 
sempre va a l’alça i pel qual no hi ha pressa per 
vendre) han estat decisius a l’hora de retardar el 
creixement de la ciutat.

El document també fa referència al “caràcter molt 
marcat, una identitat clara” així com al model al 
que respon: la ciutat compacta (espai urbà confi -
gurat per un territori on apareixen el major nom-
bre d’usos possibles sense que s’hi incrementi el 
consum d’energia i recursos). Aquest és el model 
que la planifi cació urbanística que ha d’incidir en 
la cohesió de la ciutat pren i és la base de la revi-
sió del Pla General de Manresa realitzada el 1997 i 
d’altres plans que en depenen, especialment el Pla 
Director per a l’Estructuració de l’Espai Públic de 
Manresa, del 1998. Aquest Pla director proposa 
(segons MTC):

1. Obtenir una estructura d’espais públics que 
connecti el conjunt de la ciutat i que, al mateix 
temps, connecti la ciutat amb el seu entorn terri-
torial. Aquesta estructura ha de permetre un des-
envolupament adequat i efi caç de la mobilitat a la 
ciutat que potencïi els desplaçaments a peu, que 
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permeti el desenvolupament del transport públic, 
que assigni un paper als carrils-bicicleta i que ra-
cionalitzi la circulació rodada.

2. Mantenir i potenciar l’espai públic com a espai 
d’interrelació social entenent que és un element 
més que ha d’ajudar a assegurar la cohesió social.

3. Crear o reforçar singularitats urbanes que per-
metin incrementar la identifi cació dels ciutadans 
amb la ciutat.

Es pot observar doncs, que l’Ajuntament de Man-
resa ha estat treballant i treballa en una planifi cació 
urbanística on la cohesió territorial i social, lligada 
a la mobilitat, la sostenibilitat (a nivell ambiental 
i també en relació a l’entramat d’habitatge i equi-
paments), n’és una de les fi tes primeres. En el mo-
ment que la saturació de l’àrea metropolitana fa 
buscar noves oportunitats per a l’habitatge i Man-
resa passa a ser atractiva i es desencalla la dinàmica 
més conservacionista i de retenció de sòl, la planifi -
cació municipal pren la responsabilitat de facilitar 
però alhora ordenar i endreçar el creixement cap a 
aquests objectius.

De fet, en el resum de la diagnosi del Pla Estra-
tègic de Manresa 2015 (PEM) es destaca el canvi 
urbanístic de la ciutat: recuperació d’espais obso-
lets (com ara antigues fàbriques i foneries), la zona 
universitària, la renovació de sectors del Nucli An-
tic i una renovació important dels usos del sòl. I 
emplaça a refl exionar sobre com, més enllà de po-
tenciar les relacions ja existents (eixos comercials, 
zones d’esbarjo...), es poden crear nous espais de 
relació i establir una estructura territorial, social i 
econòmica que sigui funcional. Es parla d’una ciu-
tat compacta de gran centralitat comarcal i regio-
nal (amb tan sols el 3% de la superfície del Bages 
acull gairebé el 42% de la seva població), amb una 
tipologia edifi catòria densa i no dispersa al terri-
tori, pròpia del seu caràcter de ciutat industrial 
mediterrània. I fi nalment s’afi rma que tot plegat 
afavoreix la confi guració d’un paisatge urbà únic, 
que facilita la identifi cació ciutadana.

Si mirem enrere, l’any de construcció dels habitat-
ges de la ciutat (extret de l’Informe Socioeconò-
mic 2007) ens pot donar una idea de com ha anat 
creixent la ciutat, a més de mostrar-nos en quins 
barris es troben les edifi cacions més antigues. 

8.1. Habitatges a 31 de desembre de 2006 segons any de construcció

Barri < s. XX 1900-1939 1940-1959 1960-1979 1980-1999 2000-2003 2004-2006 Total

Guix - Pujada Roja 29 65 65 109 0 2 1 271

Suanya-Comtals 6 47 223 120 11 1 8 416

Mion-Puigberenguer 12 169 642 663 310 130 226 2.152

Sant Pau 17 13 134 39 7 19 2 231

Valldaura 248 507 534 527 549 338 36 2.739

Viladordis 38 57 56 51 15 57 119 393

Barri Antic 1.851 471 145 186 278 99 40 3.070

Passeig i Rodalies 331 666 195 1.248 682 224 120 3.466

Vic - Remei 668 374 346 842 581 112 133 3.056

Plaça Catalunya 33 157 245 1.784 870 166 89 3.344

Poble Nou 42 261 324 1.104 807 266 60 2.864

Carretera de Santpedor 33 192 384 1.609 1.478 849 747 5.292

Sagrada Família 2 30 349 1.811 523 294 154 3.163

Font dels Capellans 6 17 72 923 70 37 21 1.146

Escodines 526 175 92 789 349 451 49 2.431

Balconada 0 0 0 496 310 0 0 806

Pare Ignasi Puig 0 0 0 481 0 0 0 481

Cal Gravat 0 0 0 1 568 4 2 575

Total 3.842 3.201 3.806 12.783 7.408 3.049 1.807 35.896

Font: Ajuntament de Manresa
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Les dècades que comprenen el període del 1960 al 
1979 mostren el creixement més important de la 
ciutat en el menor temps. Les causes foren, com 
s’explica a Manresa, una història per conèixer (F. 
Comas, 2005), la immigració i el creixement na-
tural. Ambdues causes es tornen a repetir d’una 
forma molt semblant en l’actualitat. Si aleshores 
l’augment de la població va suposar la creació de 
nous barris i una densifi cació del barri antic, ac-
tualment l’increment de població per aquesta se-
gona onada immigratòria i la necessitat d’habitatge 
se satisfà urbanitzant les connexions entre aquests 
barris (s’han creat nous espais residencials, però so-
bretot s’han recuperat espais buits). Això ho podem 
veure gràcies a l’any de construcció dels habitatges, 
ja que a partir de l’any 2000 no apareix cap barri 
nou a la ciutat (tot i que els nous espais residencials 
puguin en un futur tenir un nom propi), sinó que, 
com afi rma l’Informe Socioeconòmic 2007, els ba-
rris que en termes relatius han registrat una major 
activitat constructora al llarg dels últims anys són 
els de Viladordis (el 44,8% dels habitatges d’aquest 
barri han estat construïts a partir de l’any 2000) i 
la Carretera de Santpedor (30,2%), mentre que en 
termes absoluts són Carretera de Santpedor (1.596 
habitatges construïts des de l’any 2000), Escodines 
(500), Sagrada Família (448) i Valldaura (374). A 
més a més les obres de reforma han estat presents 
per tot Manresa. Això suposa una major densifi ca-
ció interior en les zones que ho permetien.

La rehabilitació del centre històric de la ciutat és un 
aspecte important a nivell de cohesió, i la transfor-
mació dels últims 10 anys, com s’afi rma a MTC, 
ha suposat un alt nivell d’intervencions (que han 
posat al mercat immobiliari molts habitatges que 
anys enrere estaven deteriorats i en desús, així com 
noves construccions substituint edifi cis enderro-
cats). El mateix document descriu com aquest ele-
ment central per a la cohesió de la ciutat es desen-
volupa fi ns a un punt d’infl exió actual que ha de 
conduir a un nou futur per al Nucli Antic.

“Un cop arribats al segle XXI, però, aquest model 
[de ciutat expansiva] entra en crisi per diferents 
motius. D’una banda, és insostenible mediam-
bientalment, ja que comporta uns consums de sòl 
i d’energia massa elevats; també és insostenible 
socialment, perquè ha provocat una segregació 
social de l’espai i, fi nalment, és totalment insoste-
nible econòmicament. (…)

La revitalització del Nucli Antic respon, doncs, 
a un model sostenible de desenvolupament urbà 
que, entre altres coses, es basa en la reconstrucció 
de la ciutat sobre ella mateixa. Amb aquest model 
–que havia estat una constant en tota la història de 
la ciutat fi ns el segle XIX– es pretén evitar la segre-
gació espacial eludint les desigualtats de caràcter 
territorial i de caràcter social. Per tant, la revitalit-
zació del Nucli Antic de Manresa s’ha d’entendre 
com un requeriment coherent amb una estratègia 
que ens aboca a un model nou de ciutat; una ciutat 
sostenible que respon a un repte planetari.

L’àmbit territorial del Nucli Antic es pot defi -
nir com el resultat d’un procés d’urbanització i 
d’edifi cació tradicional, clarament diferenciat del 
creixement produït a partir de la industrialització. 
Aquest àmbit es correspon amb el teixit urbà con-
solidat el segle XVI, que pràcticament no varia fi ns 
a mitjan segle XIX. Així doncs, comprèn l’àrea ur-
bana que s’havia consolidat a l’interior de les mura-
lles, juntament amb el raval de les Escodines-Sant 
Bartomeu i el raval de Vic-Remei.

El Nucli Antic el conformen 37 hectàrees, correspo-
nents a un 5% del territori de sòl urbà del munici-
pi, i hi viu el 10% de la població de Manresa, unes 
7.000 persones. Signifi ca, doncs, que la densitat de 
població del Nucli Antic de Manresa és el doble que 
la mitjana del conjunt del municipi. Aquesta és una 
potencialitat a tenir en compte per al desenvolupa-
ment del barri, ja que propicia que s’hi pugui ubicar 
aquelles activitats complementàries a l’ús residencial.

Entre fi nals del segle XIX i principis del XX, amb 
el procés d’industrialització, Manresa experimenta 
un canvi que porta a la transformació del model 
de desenvolupament urbà. Aquest canvi va anar 
acompanyat per les preferències dels manresans, 
que es traslladaven a viure als barris nous, a la re-
cerca d’una qualitat de vida millor.

El Nucli Antic entra, així, en un procés d’involució 
urbana, en una espiral negativa, a causa del procés 
d’immigració, que comporta una pèrdua de valor 
i de renda del Nucli Antic fi ns arribar, a fi nals dels 
anys vuitanta i principis dels noranta, a una situa-
ció de degradació integral. Aquest fet va conduir 
a una segregació espacial a la ciutat, establint una 
diferenciació clara entre aquells manresans que vi-
vien al Nucli Antic i aquells que vivien fora.
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Tot i les evidències, es va trigar temps a prendre 
consciència de la necessitat d’actuar. De manera 
que quan es va voler fer no es disposava dels ins-
truments de gestió i fi nançament amb què s’havia 
de dotar l’Administració per poder promoure les 
actuacions necessàries per revitalitzar aquest sec-
tor degradat de la ciutat”.

A les portes del s. XXI, s’afi rma, “es van començar a 
dissenyar tant els instruments de planejament com 
els de gestió i fi nançament que havien de dirigir el 
procés de revitalització del Nucli Antic.

El desenvolupament d’aquest procés ve marcat 
per tres moments claus. La primera fi ta clau es 
produeix l’any 1994, amb la creació de l’empresa 
municipal FORUM, com a instrument de ges-
tió per dirigir el procés de revitalització del Nucli 
Antic.

Més enllà de la constitució d’un òrgan de gestió i 
fi nançament, calia establir una estratègia comuna 
que aglutinés i coordinés totes les iniciatives orien-
tades a capgirar el procés d’involució que vivia el 
Nucli Antic de la ciutat, fet que es va aconseguir 
amb la redacció i aprovació del Pla Integral de Re-
vitalització del Nucli Antic (PIRNA) l’any 2001. 
Aquest Pla, que va ser fruit d’un enriquidor procés 
de participació ciutadana, constitueix el segon mo-
ment clau del procés de revitalització del Nucli An-
tic. El Pla pretenia establir un marc de referència 
únic que coordinés totes les iniciatives orientades 
a la revitalització del Nucli Antic, recollir totes les 
actuacions que ja s’estaven desenvolupant des de 
l’Ajuntament i des de FORUM, afegir-hi les que 
es cregués convenient i establir un marc de referèn-
cia a deu anys vista que constituís un compromís 
d’actuació, de fi nançament, de seguiment i de par-
ticipació. En resum, l’objectiu del PIRNA pretenia 
equiparar el Nucli Antic amb la resta de barris de 
la ciutat, tant a nivell social, com econòmic, ur-
banístic i mediambiental. Alhora, amb el PIRNA 
es pretenia posar en valor els potencials propis i 
intrínsecs del Nucli Antic: la centralitat, la història 
i la complexitat. Així doncs, el PIRNA representa 
un compromís de la ciutat per a la ciutat, un com-
promís que constitueix un marc de referència i de 
coordinació, de participació i de seguiment de to-
tes les actuacions que es van considerar necessàries 
per a la revitalització del Nucli Antic. 

La tercera fi ta que ha marcat el procés de revita-
lització del Nucli Antic ha estat la seva inclusió, 
a fi nals del 2004, en el Programa de Foment de 
Barris. El Pla de Barris és un pla regulat per Llei, 
promogut pel Govern de la Generalitat, i amb el 
que es dota de fi nançament als barris o àrees urba-
nes de Catalunya que requereixen atenció especial. 
Amb l’elecció del Nucli Antic de Manresa com una 
de les àrees urbanes a promoure pel pla, es disposa 
de 16 milions d’euros per invertir durant quatre 
anys al Nucli Antic. El fi nançament de la dota-
ció correspon, a parts iguals, entre l’Ajuntament 
i la Generalitat. El Pla de Barris és un instrument 
d’inversió en tots aquells elements o aspectes inte-
grals, i que a la fi  portarà a equiparar la renda del 
Nucli Antic amb la de la resta de la ciutat”.

L’observatori que amb dades del padró elabora el 
Programa Transversal d’Immigració i Ciutadania 
de l’Ajuntament de Manresa informa que el Barri 
Antic té, a fi nals de 2007, un 41,83% de població 
immigrada. La resta de barris amb més construc-
cions anteriors al segle XX (més el Xup) es mouen 
amb valors d’entre el 20 % i 23,5 % de població 
immigrada.

Per plasmar la concentració demogràfi ca de certs 
col·lectius de població d’una manera cartogràfi ca 
s’utilitza el quocient de localització. Aquest indi-
cador relaciona la proporció d’una població en un 
espai determinat, en aquest cas un barri, amb la del 
total del grup, que seria la ciutat. Aquesta eina és 
útil per ésser representada cartogràfi cament i dóna 
més informació que els percentatges per barris. 
Aquest quocient ens permet veure la localització 
demogràfi ca i geogràfi ca de la població estrangera 
entre els diferents barris.

És interessant l’anàlisi que en relació a l’habitatge 
i barri fa l’Informe Socioeconòmic de l’any 2007: 
“El col·lectiu dels recent emancipats el conforma 
població manresana jove, coneixedora del munici-
pi, que atorga tanta importància al paràmetre preu 
com al paràmetre barri. Aquest col·lectiu mostra 
predileccions per uns barris concrets i també actua 
en negatiu, mostrant reticències a residir en deter-
minades zones de la ciutat. Els recent emancipats 
utilitzen la seva xarxa de coneguts i familiars per 
cercar l’habitatge que més s’adequa als seus reque-
riments.
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El col·lectiu dels que cerquen un habitatge millor 
el conforma, en línies generals, població adulta que 
coneix bé la ciutat. A l’hora de triar habitatge, els 
criteris barri, grandària de l’habitatge i qualitat dels 
acabats són determinants. Aquest col·lectiu acos-
tuma a trobar l’habitatge cercat en noves promo-
cions immobiliàries. S’ha de tenir en compte que 
quan els membres d’aquest col·lectiu es muden al 
nou habitatge, n’alliberen un de segona mà que, en 
molts casos, serà ocupat o bé per població recent 
emancipada o bé per població nouvinguda.

La població vinguda de nou a la ciutat valora més 
que qualsevol altre col·lectiu l’alternativa de llogar 
l’habitatge. La seva elevada disposició de mobili-
tat laboral els hi permet considerar el lloguer de 
l’habitatge com una alternativa vàlida. Els immi-
grants no atorguen una especial importància al 
paràmetre barri, sinó que més aviat consideren el 
cost com el primer dels aspectes a tenir en compte, 
sense parar especial atenció a les comoditats intrín-
seques de l’habitatge en forma d’espai, lluminosi-
tat, ascensor o aparcament. Sovint, aquell cost que 
es pugui estalviar en habitatge esdevé un plus en les 
remeses que es destinen a familiars”.

Així, com mostra l’observatori de la immigració, al 
Barri Antic la població ha augmentat en 168 per-
sones al llarg del 2007, però han arribat 494 per-
sones estrangeres al barri, per tant hi ha hagut 326 
persones nacionals que l’han abandonat.

Les dades de la memòria 2007 de Serveis Socials 
situen el cost de l’habitatge com una problemàtica 
que es dóna a les quatre zones de la ciutat. De totes 
maneres, a la zona centre (Escodines, Barri Antic, 
Vic-Remei, part del Passeig i Rodalies, Comtals), 
a diferencia de les altres, la memòria recull que 
“molts habitatges no reuneixen les condicions ade-
quades d’habitabilitat”. No es tracta de la zona que 
ha atès més usuaris o més expedients, però sí que 
destaquen les problemàtiques detectades en relació 
a l’habitatge respecte les altres zones.

Respecte a la ciutadania de Manresa, les persones 
que han arribat de fora de la ciutat (no només im-
migrants d’altres països) destaquen que en un pri-
mer moment és difícil establir grups d’amistats, ja 
que la gent és una mica tancada (amb la seva xarxa 
o els seus espais), però amb el temps això canvia i 
es pot gaudir d’una ciutat tranquil·la.

Tot i aquesta tranquil·litat hi ha també percep-
cions ciutadanes d’inseguretat (atribuïdes a la visi-
bilitat de la immigració en alguns espais), algunes 
mostres de xenofòbia, algunes bandes confl ictives 
d’adolescents (de caràcter molt inicial i localitzat), 
etc. Respecte a la presència de la policia hi ha di-
ferents percepcions en funció del col·lectiu que les 
expressa.

El 2007 les principals queixes a l’Ofi cina d’Infor-
mació i Atenció al Ciutadà (OIAC) van ser:

8.3. Principals queixes a OIAC el 2007

Bruticia al carrer:
Mobles i trastos vells
Manca escombrar
Excrements d’animals

304
121

65

Obres al carrer

vehicles abandonats

Urbanisme i habitatge

Arbrat: podar branques

Transport urbà: horari autobusos

Altres queixes i suggeriments

189

101

66

79

66

163

Total 1.154

La brutícia és el fet que genera més queixes, segui-
da d’altres aspectes de via pública com les obres, 
els cotxes abandonats i l’arbrat. Tot i així es té la 
percepció que moltes queixes ciutadanes no es for-
mulen a l’OIAC, de la mateixa manera que aquest 
servei afi rma que moltes denúncies ciutadanes 

específi ques es realitzen als serveis que pertoquen 
(per exemple, a la policia).

La majoria de les persones que han participat en 
els grups de discussió, així com part del cos tècnic, 
destaquen que la ciutat s’organitza al voltant del 
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món productiu i amb una mobilitat basada en el 
cotxe. Afi rmen que el carrer, si és transitat, esdevé 
més aviat un mur que no pas un espai relacional, 
i els parcs, zones verdes i altres espais relacionals, 
d’oci i d’esbarjo per al veïnat es consideren insufi -
cients. Les barreres arquitectòniques persisteixen, 
tant al carrer com als equipaments. 

A nivell d’accessibilitat i mobilitat també es mani-
festa (no només per part de persones amb discapa-
citat, sinó també per part de dones i gent gran) les 
pujades i baixades, massa esgraons, voreres estretes, 
massa cotxes i la seva invasió de l’espai de vianants, 
pocs parcs... 

Algunes d’aquestes percepcions ciutadanes queden 
refl ectides en la diagnosi elaborada pel Pla de Mo-
bilitat de Manresa (PMM): hi ha fortes pendents, 
voreres estretes en determinades zones de la ciutat, 
cruïlles sense passos de vianants o desplaçats de 
l’itinerari principal o no adaptats, mobiliari urbà 
situat en zones de pas...

Malgrat això, Manresa és una ciutat que té una ex-
tensió assequible a peu, amb una longitud màxima 
entre la zona urbana (sense comptar els nuclis més 
aïllats) de 2,5 km (mitja hora a peu), i el PMM 
observa que 58 % dels desplaçaments interns de 
la ciutat es realitzen a peu o en bici, mentre l’ús 
del vehicle privat és del 37 % (dades de l’estudi 
Opinòmetre realitzat el 2004).

Però la ciutat viu en una contraposició d’interessos 
a nivell de mobilitat. Hi ha una queixa continua-
da sobre les difi cultats d’aparcar al centre (no hi 
ha sufi cient aparcament i molt menys de públic i 
gratuït) i de moure-s’hi en cotxe, mentre que els 
col·lectius que més utilitzen els carrers de Manresa 
i el seu espai públic creuen que hi ha massa cotxes 
(i de fet afi rmen que Manresa és una ciutat on no 
cal el cotxe, ja que a peu és assequible). 
El PMM apunta que els punts confl ictius de la ciu-
tat per al trànsit rodat privat (bàsicament en hora 
punta i en relació a les retencions) són: 

• Avinguda de les Bases de Manresa, 
   Plaça Bages i carrer Barcelona
• Plaça Bonavista
• Carretera de Vic
• Pont de Sant Francesc

Les places d’aparcament que comptabilitza el diag-
nòstic esmentat són al voltant de 29.000, tot i així 

afi rma que hi ha un dèfi cit relatiu d’estacionament 
de 2.000 places. I en relació a aquest fet els grups 
de discussió observen que les difi cultats per aparcar 
acaben fomentant les alternatives al cotxe.

El transport públic (especialment l’autobús) es per-
cep de forma generalitzada com a solució per a la 
mobilitat, però bàsicament per ciutat, ja que la co-
municació amb altres nuclis urbans i amb els centres 
de treball és totalment defi cient (per línies, per ho-
raris, per freqüències). Aquesta manca de comunica-
ció amb transport públic entre la ciutat i els centres 
de treball (polígons industrials) acaba afectant als 
col·lectius més vulnerables, ja que l’accés al treball 
pot acabar condicionat al fet de tenir sufi cient renda 
com per treure’s el carnet de conduir, comprar un 
cotxe, pagar-ne l’assegurança i omplir-ne el dipòsit. 
Tot i així cal destacar l’existència del Pla de Millo-
ra de la Mobilitat del Bages, el qual es marca com 
a repte millorar trajectes, freqüències i tarifes entre 
poblacions i centres de treball al Bages i, molt espe-
cialment, en relació a la ciutat de Manresa.

També s’han expressat altres mancances mitjançant 
els grups de discussió amb la ciutadania (respecte 
al servei d’autobús en general, no específi cament 
del bus urbà), com per exemple que és massa car 
i amb requisits que fan que només un nombre 
reduït de ciutadans puguin gaudir de la seva gra-
tuïtat, no hi ha prou espai per a dur cotxets i perso-
nes amb cadira de rodes, les arrencades són ràpides 
i brusques, l’accés físic a l’autobús és complicat (a 
vegades para lluny de l’andana, no posen la plata-
forma d’accés per a gent gran amb mobilitat reduï-
da sense cadira...), algunes freqüències de pas són 
baixes i d’altres aleatòries, no hi ha bus nocturn 
i de connexió amb determinades zones (el barri 
del Xup no disposa de servei de bus urbà i, segons 
l’estudi Opinòmetre, és el barri que més utilitza el 
bus pels desplaçaments interns)... Però tot i que 
és un servei que segons les opinions dels grups de 
discussió cal millorar, aquests també valoren que 
un bon coneixement del seu funcionament facilita 
enormement la mobilitat i que últimament ja s’ha 
introduït millores substancials.

Tot i així responsables municipals afi rmen que el 
bus urbà és comparativament barat i que la millora 
d’aquest servei ha estat substancial: integració tari-
fària (que no afecta al bus interurbà), increment de 
recorreguts i freqüències... I tot això ha comportat 
un increment d’usuaris.
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El tren també es valora positivament, encara que 
podria millorar les seves connexions amb d’altres 
transports públics, com també l’accessibilitat per a 
persones amb discapacitat. 

Una part poc signifi cativa de la ciutadania observa 
que el cotxe compartit és una opció, però no es 
duu prou a la pràctica. Consta que hi ha alguna 
iniciativa que el Consell Comarcal del Bages ha 
dut a terme. 

La mobilitat en bicicleta no és impossible, encara 
que tant l’orografi a de la ciutat com la quantitat 
de quilòmetres en carril bici i la continuïtat entre 
aquests no ho faciliten gens. La PMM preveu que 
en els següents 5 anys s’arribarà als 26,13 km de 
carril bici (el 2007 hi havia 4,39 km).

Afegit a les observacions que es fan hi ha també una 
sensació que a nivell participatiu la ciutadania no par-
ticipa de les decisions sobre com es dissenya la ciutat, 
i que quan es donen aquests processos no sempre es 
du a la pràctica el que decideix la població.

Difi cultats dels col·lectius en risc

Infància i joventut

Les primeres edats es vinculen amb la ciutat bàsica-
ment mitjançant l’escola i l’espai públic per a l’oci.
El mapa escolar és un aspecte especialment crític 
i de difícil solució a nivell de cohesió social, lligat 
amb el tema de la immigració. Hi ha escoles amb 
nivells alts de població immigrant i d’altres amb ni-
vells molt baixos. Tot i l’enriquiment que suposa la 
diversitat, hi ha la por a què una aula amb alumnat 
estranger pot fer baixar el rendiment, i pot acabar 
condicionant les futures amistats dels fi lls i fi lles. 
Com que el preu de l’habitatge condiciona força 
els barris on se situa la població immigrant, les es-
coles, depenent del barri, tindran més alumnat de 
fora o menys. En alguns casos (les poques escoles 
públiques de la part més antiga de la ciutat i alguna 
escola concertada) es donen percentatges molt des-
igualats en l’acollida de població immigrant a les 
aules. Això provoca algunes situacions irregulars 
com l’empadronament d’infants a d’altres barris 
per aconseguir plaça en determinades escoles.

Com és de suposar això comporta una problemàti-
ca molt reduïda en les primeres edats, però una si-
tuació més complexa en joves acabats d’arribar.

La realitat de la ciutat fa que la construcció de no-
ves escoles s’hagi de plantejar fora del centre de la 
ciutat, per tant la manca de places en determinats 
barris només es pot resoldre desplaçant infants i 
joves a zones més perifèriques.

A nivell d’espais d’oci i esbarjo la ciutat no està 
gens pensada per a infants i joves. No és fàcil 
trobar espais on s’hi pugui estar, jugant a pilota, 
sense molestar a la resta de la ciutadania, sense 
que hi hagi trànsit ni perill tant pels vehicles com 
per les persones. Tot i així es pot veure com la 
població immigrant té una cultura de comparti-
ment d’espais i aprofi ta les places per a tot tipus 
d’edats.

A nivell de mobilitat cal destacar que els joves estu-
diants són un dels col·lectius majoritaris del trans-
port públic, segons el PMM.

Gent gran

L’altre col·lectiu majoritari del transport públic se-
gons el PMM és la gent gran. És també un dels que 
fa força ús dels espais públics de la ciutat. Manresa 
és una ciutat força envellida, però pel fet que la 
immigració que arriba és força jove la piràmide de 
població s’ha compensat.

De totes maneres és important per a la gent gran 
l’accés als espais, ja que moltes vegades es dóna 
una dependència per la mobilitat. Barris on hi ha 
pujades i baixades i pocs serveis, sense baranes, 
amb escales... són complicats per a la gent gran. 
L’autobús és un servei molt important per a aquest 
col·lectiu.

Un dels riscos que s’està detectant i que s’ha apun-
tat en l’apartat d’habitatge és el fet que hi ha molts 
gent gran que viu sola (especialment dones). En 
aquesta taula podem veure en quins barris aquest 
fet es dóna amb més intensitat. El quocient de lo-
calització ens diu on es concentra més població 
major de 64 anys empadronada sola (no en valor 
absolut, sinó en proporció a la població major de 
64 anys tant del barri i com de la ciutat).
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A partir d’aquest quocient es pot veure que en els 
darrers tres anys la major concentració de pobla-
ció sola s’està mantenint al Barri Antic i Sant Pau. 
El 2006 el quocient augmenta en barris com són 
la Balconada i Vic-Remei. I el 2007, augmenta 
la seva localització al barri de la Font dels Cape-
llans. Per tant, això ens indica que en aquests ba-
rris hi ha un major envelliment. En aquests tres 
anys, solament Viladordis ha patit un retrocés, 
gràcies a l’arribada de gent jove per la construcció 
d’habitatges de protecció ofi cial. Passeig i Roda-
lies, Mion-Puigberenger i Valldaura són els altres 
tres barris que tenen un alt grau de localització de 
persones grans soles. 

Dones

La relació de la dona amb la ciutat es basa en la 
quotidianitat (la cura dels altres, especialment fi lls, 
comprar i fer encàrrecs...). Hi ha la impressió però, 
que l’home dissenya la ciutat que majoritàriament 
utilitza la dona i per això la ciutat no respon a les 
necessitats d’aquesta quotidianitat.

A nivell de mobilitat, la dona, majoritàriament, no 
disposa del cotxe familiar (i si la família té prou 
diners compra un altre cotxe per a la dona, però 
rarament l’home es queda sense). Això fa que utili-
tzi més el transport públic o vagi a peu. Aquest fet 
és especialment rellevant en relació al món laboral 
(per la creixent instal·lació dels centres de treball 
en polígons de la perifèria de ciutats i pobles).

Persones immigrades

La població immigrant no es distribueix uniforme-
ment per Manresa però, com ja s’ha comentat, no 
és tant un fet cultural com econòmic (depèn del 
preu de l’habitatge i la renda de la persona).

Gràcies a l’Observatori que elabora el Progra-
ma Transversal d’Immigració i Ciutadania de 
l’Ajuntament de Manresa podem veure, com s’ha 
comentat a l’apartat de demografi a, que el creixe-
ment de la ciutat es dóna bàsicament per l’arribada 
de població no nacional (al voltant del 16% de la 
població total ho és i de 100 nacionalitats diferents). 
Més del 40% d’estrangers són marroquins, però és 
una població que percentualment disminueix en el 
col·lectiu de “no nacionals”. Les persones de Roma-
nia confi guren la segona nacionalitat més nombrosa 

(ara ja amb ciutadania europea amb període de mo-
ratòria) sumant el 10,7% de la població estrangera, 
amb l’augment més important respecte l’any ante-
rior (increment de més del 50 %).

Respecte a la població estrangera present als barris 
de Manresa es pot destacar que trobem:
1 barri amb el 41’83% d’immigració: Barri Antic
4 barris amb més del 20%: Vic-Remei, Escodines, 
Valldaura i Pare Ignasi Puig-el Xup.
6 inferior a l’11% : Carretera de Santpedor, Vila-
dordis, Guia-Pujada Roja, Farreres-Comtals-Oller-
Suanya, Balconada i Cal Gravat.

Persones amb discapacitat

Les persones de la ciutat que pateixen discapacitats, 
com es comenta en l’apartat de salut, són de dife-
rents tipus. Tot i així la que suposa una mobilitat 
reduïda pren rellevància en aquest capítol (encara 
que injustament, ja que el nivell d’inadaptabilitat 
per a invidents també és alt). Els grups de discussió 
tenen una percepció de ciutat poc adaptada (més 
enllà de les pendents que presenta).

Els documents de diagnosi sobre l’espai públic i 
el del Pla de Mobilitat ens donen una àmplia in-
formació sobre alguns d’aquests aspectes, que 
sumàriament ja s’han apuntat en l’apartat de si-
tuació de Manresa. De totes maneres és interessant 
veure les dades sobre la possibilitat d’aparcar cotxes 
adaptats a Manresa.

El plànol de la pàgina següent mostra la distribució 
de l’aparcament a la ciutat.

També disposem de les dades sobre les targes que 
permeten aparcar en aquests espais. Aquestes dades 
informen sobre el número de targes noves o reno-
vades (es renoven cada 10 anys o si s’ha fet malbé 
per l’exposició al sol o d’altres situacions), tot i que 
cal tenir en compte que en el marc europeu totes 
les targes emeses poden ser utilitzades. A Manresa 
se’n van tramitar el 2005 un total de 50, el 2006 
van ser 70 i el 2007 un total de 47. El fet que no es 
pugui saber la totalitat de persones empadronades 
a Manresa que en disposen (les anteriors a 5 anys 
les tramitava Generalitat de Catalunya) i que qual-
sevol persona de la comarca, el país... pugui fer ús 
d’aquest estacionament, no ens permet valorar si és 
sufi cient o no.
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Marc conceptual

Jordi Borja (director del Màster de Polítiques i 
Projectes Urbans de la Universitat de Barcelona), 
afi rmava en la conferencia sobre “La ciutat i la 
nova ciutadania” pronunciada al Fòrum Europa 
(Barcelona, juny de 2001) que “la ciutadania és un 
status, és a dir, un reconeixement social i jurídic 
pel qual una persona té drets i deures per la seva 
pertinença a una comunitat en general de base te-
rritorial i cultural. Els “ciutadans” són iguals entre 
ells, en el mateix territori, sotmesos a les mateixes 
lleis. La ciutadania accepta la diferència, no la des-
igualtat”.

L’autor sustenta el concepte de ciutadania sobre 
institucions fortes i representatives, les quals són 
garantia de l’exercici de drets i el compliment de 
deures. “La igualtat requereix acció pública perma-
nent, les llibertats urbanes suporten malament les 
exclusions que generen les desigualtats econòmi-
ques, socials o culturals”. 

En la seva proposta destaca un seguit de conclu-
sions que fan referència al dinamisme i evolució 
del concepte, sempre en dialèctica entre els dife-
rents interessos on els canvis legals i polítics el fan 
evolucionar. Tot i així adverteix que els drets que 
confi guren la ciutadania avui són molt més com-
plexes que en el passat i han d’adequar-se a pobla-
cions molt més diversifi cades i individualitzades.

Passar del concepte de ciutadania al de participació 
ens és d’allò més senzill quan prenem com a eix 
central la democràcia. Com exposen Quim Bru-
gué, Joan Font i Ricard Gomà al document “Par-
ticipació i democràcia: associacions i poder local”, 
existeix una democràcia representativa (amb esperit 
d’efi ciència) que permet que la ciutadania seleccio-
ni les elits governants que, a partir de la seva legí-
tima elecció, assumiran les responsabilitats gover-
namentals; i existeix una democràcia participativa 
(amb esperit democràtic) que suposa involucrar 
la ciutadania de forma no seqüencial (limitada a 
l’elecció dels representants polítics), sinó canalit-
zada cap el dia a dia de les activitats del govern. 
Així doncs, la democràcia representativa deixa poc 
marge d’actuació al món associatiu, es relaciona in-
dividualment amb ciutadans que conformen una 
comunitat política.

La “Guia per incorporar la ciutadania a les polí-
tiques de la Generalitat: planifi car, executar i ava-
luar els processos de participació”, de la Direcció 
General de Participació Ciutadana (Generalitat de 
Catalunya), descriu la participació ciutadana com 
el “procés que incorpora la ciutadania –les seves 
posicions, els seus interessos i els seus arguments– 
en la defi nició i el desplegament de les polítiques 
públiques”. En aquest sentit s’entén la participa-
ció com un diàleg argumentat (intercanvi raonat 
d’arguments, expressats amb respecte per l’altre, 
amb voluntat de col·laboració i comprensible i 
accessible per als ciutadans) i constructiu (s’han 
d’obtenir conclusions i aquestes, una vegada va-
lorades, s’han de portar al camp de l’acció, de les 
polítiques).

Context 

En primer lloc, i com a base, el caràcter de ciutadà 
està regulat de tal manera que es vincula directa-
ment a dos status:

• La situació jurídica i legal: tenir la nacionalitat 
espanyola, o en el seu defecte els permisos efectius 
per residir a Espanya (encara que això no iguala en 
drets a disposar de la nacionalitat).
• Estar empadronat a algun habitatge d’algun mu-
nicipi.

Així doncs trobem que una part de les persones 
que viuen a les ciutats no són ciutadans de ple dret, 
parlem bàsicament de població immigrant. 

Aquest és un aspecte que tant la Constitució Es-
panyola com l’Estatut de Catalunya 2006 marquen 
i delimiten. La primera diu que “la nacionalitat es-
panyola s’adquireix, es conserva i es perd d’acord 
amb el que la Llei estableix”. L’Estatut afi rma que 
“gaudeixen de la condició política de catalans o 
ciutadans de Catalunya els ciutadans espanyols 
que tenen veïnatge administratiu a Catalunya. 
Llurs drets polítics s’exerceixen d’acord amb aquest 
Estatut i les lleis”.

En disposar de l’estatus de ciutadà, a nivell de par-
ticipació, la Constitució permet “participar en els 
afers públics, directament o per mitjà de represen-
tants lliurement elegits en eleccions periòdiques 
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per sufragi universal”. L’Estatut marca 5 punts per 
als ciutadans i 1 que és per a totes les persones en 
l’article 29 (dret de participació), i sempre seguint 
el marc legal establert:

• Dret a participar en els afers públics de Catalunya, 
de manera directa o bé per mitjà de representants.
• Dret a elegir llurs representants en els òrgans polí-
tics representatius i a presentar-s’hi com a candidats.
• Dret a promoure i a presentar iniciatives legisla-
tives al Parlament.
• Dret a participar, directament o per mitjà d’en-
titats associatives, en el procés d’elaboració de les 
lleis del Parlament.
• Dret a promoure la convocatòria de consultes 
populars per la Generalitat i els ajuntaments, en 
matèria de les competències respectives.

Totes les persones tenen dret a dirigir peticions i a 
plantejar queixes a les institucions i l’administració 
de la Generalitat, i també als ens locals de Catalun-
ya, en matèries de les competències respectives.

El context local ens dóna la “Carta de drets i deures 
de la ciutadania en la convivència, la participació 
i les relacions amb l’administració municipal”, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament el maig de 2007. 
Respecte a l’àmbit i subjecte d’aplicació, la carta 
s’adreça a “totes les persones que viuen a Manre-
sa, així com a aquelles que hi conviuen per raons 
d’estudi o treball”. Aquest estatus (viure o conviure 
per estudi o treball) no ens permet distingir quina 
part de la ciutadania és la de dret i deure, o simple-
ment acaba remetent a d’altres normatives o lleis.

I pel que fa a la participació en els afers públics del 
municipi:

1. Ser electors i elegibles en les eleccions muni-
cipals, d’acord amb allò que prescriu la LOREG 
(Llei Orgànica del Règim Electoral General).

2. Participar en la gestió municipal, a través dels 
òrgans permanents de participació ciutadana i 
d’altres processos de participació vinculats a plans, 
programes o projectes municipals.

3. Exercir la iniciativa ciutadana.

4. Reclamar l’exercici de les potestats municipals 
reconegudes per la Llei al municipi, per tal que si-

guin sancionades les conductes que atemptin con-
tra l’exercici dels drets reconeguts per la presenta 
carta.

5. Exigir la prestació i, si fa al cas, l’establiment 
dels serveis públics municipals, quan la competèn-
cia sigui municipal i de caràcter obligatori.

6. Demanar a les autoritats municipals que facin 
actuacions o adoptin acords d’interès social en ma-
tèria de les seves competències.

7. Dirigir-se per escrit a qualsevol autoritat o òrgan 
municipal per demanar aclariments sobre actua-
cions de l’Ajuntament o d’altres administracions. 
La petició ha de ser contestada en els terminis pre-
vistos per la Llei. Quan la petició faci referència a 
qüestions de competència d’una altra administra-
ció, el propi Ajuntament la derivarà a qui corres-
pongui, i ho comunicarà a l’interessat.

8. Manifestar-se públicament.

9. Ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per 
les autoritats municipals. 

10. Obtenir puntualment informació àmplia i objec-
tiva sobre els assumptes i les activitats municipals.

Aquest context normatiu (Constitució, Estatut, 
Carta de Drets i Deures...), més enllà de la diferèn-
cia en drets que suposa parlar de ciutadans enlloc de 
persones (no sempre delimitant clarament qui pot 
fer o té dret a exactament què), dóna com a resultat 
un marc complex en el qual és difícil saber quins 
són els límits de la ciutadania i la participació. La 
mateixa Carta de Salvaguarda dels Drets Humans 
a la ciutat, aprovada per diverses ciutats europees el 
18 de maig de 2000 a Saint-Denis i assumida per 
acord de Ple de l’Ajuntament de Manresa de 22 
de febrer de 2005, fa la següent afi rmació “Per fi , 
davant la crisi que arrasa la democràcia delegada en 
l’àmbit dels Estats nacionals i la inquietud que pro-
voquen les burocràcies europees, la ciutat apareix 
com el recurs a un nou espai polític i social.
És aquí on s’obren les condicions per a una de-
mocràcia de proximitat. Se’ns presenta l’ocasió 
perquè tots els ciutadans i ciutadanes participin en 
la ciutadania: una ciutadania de la ciutat. Si cada 
dret defi nit pertany a cadascú, cada ciutadà, lliure i 
solidari, ha de garantir-lo als altres”. 
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Però per altra banda diu que “els drets d’associació, 
de reunió i manifestació es garanteixen a tothom a 
les ciutats” i això no acaba de ser del tot cert.

De totes maneres la dinàmica que s’ha donat a les 
ciutats en relació a la participació no és pas exclu-
siva de Manresa. A “Participació i democràcia: as-
sociacions i poder local” els autors plantegen una 
situació actual en la que:

• S’ha revaloritzat el paper de la participació ciuta-
dana en l’àmbit local.
• Aquesta representa una forma de superar els dèfi -
cits administratius i polítics que han acompanyat 
l’estat del benestar a través de l’impuls de la coges-
tió i del capital social.
• El desenvolupament d’una democràcia local par-
ticipativa passa, en primer lloc, per l’activació dels 
rols individuals dels ciutadans i, en segon lloc, per 
dotar de sentit col·lectiu a la intensifi cació de les 
relacions entre governants i governats.
• La revalorització de la participació en l’àmbit lo-
cal troba difi cultats a l’hora d’identifi car els instru-
ments que l’han de dur a la pràctica.

Situació a Manresa 

El Pla Estratègic de Manresa 2015 afi rma que “la 
incorporació de la societat manresana del segle XXI 
passa per defi nir un nou contracte de ciutadania 
que tingui en compte els grans canvis socials que 
està experimentant la ciutat”. Però enllaçant amb 
aquest últim punt del context podríem dir que la 
situació a Manresa segueix la tendència general i és 
així com, tant algunes afi rmacions de la ciutadania 
(algunes més estereotipades que d’altres) com del 
cos tècnic, ho corroboren. Els índexs d’abstenció 
creixen, hi ha força ciutadania que expressa la ja 
coneguda “desafecció política” i un seguit de crí-
tiques:

• La ciutadania té la sensació de viure un excés de 
deures (especialment a nivell de taxes i impostos, 
amb quantitats impositives excessives) i en canvi 
una limitació de drets (o si més no que els existents 
es puguin garantir).

• Els mecanismes de l’administració (burocrà-
cia) són lents i complexos per a la ciutadania i 

en força casos és difícil la comunicació i interlo-
cució tant amb la ciutadania en general com amb 
l’organitzada, afavorint la percepció de prepotència 
administrativa.

• Respecte al joc democràtic hi ha la sensació ciuta-
dana que les promeses electorals no es compleixen, 
que els governs actuen més com a representants de 
partits polítics més que no pas la ciutadania i que 
les accions públiques no actuen per a les proble-
màtiques reals de la ciutadania, i si ho fan no ho 
acaben resolent.

Tot i així el nivell tècnic detecta una difi cultat a 
l’hora de canalitzar la participació ciutadana. Si 
bé és cert que hi ha un discurs de la població que 
denota ganes de participar, això no es tradueix en 
un ús alt dels mecanismes establerts ni en moltes 
propostes de modifi cació d’aquests. Per altra ban-
da, hi ha una opinió força generalitzada que la 
democràcia representativa ja és sufi cient. Aquesta 
difi cultat queda molt gràfi cament plasmada en la 
següent afi rmació extreta d’un grup de discussió 
“Si una escala de veïns té les difi cultats que té per 
posar-se d’acord, com no serà difícil aconseguir-
ho tota la ciutat!”. La participació a nivell de 
ciutat es veu des del cos tècnic com un fet molt 
valuós i capaç d’extreure propostes intel·ligents, 
però implica processos lents i costosos (encara que 
es reconeix que és molt més costós executar polí-
tiques que no benefi ciïn a les persones a les quals 
van dirigides).

Respecte a la participació de la ciutat mitjançant el 
teixit associatiu podem veure que l’associacionisme 
a Manresa és més o menys divers, però destaquen 
les entitats culturals (24 %) i les esportives (19 
%) i el fet que cada any augmenten les entitats a 
la ciutat (entre 15 i 24 entitats noves per any des 
de 2003).

Es detecta un canvi de dinàmica en el rol que el 
moviment veïnal ha jugat històricament. Per una 
banda sembla que ha passat a jugar un rol més de 
gestor i amb caràcter cultural i cívic que no pas 
seguint el caràcter reivindicatiu dels inicis, però per 
l’altra no es detecta una visió estratègica conjunta 
del moviment veïnal, una visió de ciutat, només 
una visió segmentada per barris i els seus proble-
mes, encara que alguna entitat veïnal també alerta 
que la ciutat tampoc té visió de barris.
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Sobre la representació de les entitats al territori 
podem observar com el Nucli Antic concentra un 
percentatge elevat d’entitats, i com més allunyat 
d’aquest menys entitats trobem a Manresa. De to-
tes maneres cal tenir en compte que bona part de 
les entitats que es troben al centre de Manresa són 
a nivell de ciutat, mentre que en les zones menys 
cèntriques es troben més entitats centrades d’una 
manera o altra al territori on són.

Sobre el fet de l’associacionisme en sí es valora pel 
cos tècnic municipal que les persones s’associen so-
bretot per un interès individual, no tant col·lectiu. 
A més, les xarxes de capital social (formals i in-
formals, com ara bon veïnatge) es perden i la des-
confi ança entre veïns creix (i no per la immigració, 
sinó més aviat per un individualisme fruit d’un 
nou estil de vida respecte l’oci, el treball, les com-
pres, el consum...).

El cicle de vida és un factor important a l’hora de 
relacionar individus amb la xarxa associativa i la 
participació. El temps lliure del què es disposa més 
enllà del treball, l’estudi, la cura dels altres, la cura 
personal... és determinant. Tant amb els col·lectius 
d’edat o d’altres característiques l’associacionisme 
juga un rol de xarxa social molt important, impe-
dint així més casos d’aïllament social que deterio-
rin progressivament altres aspectes de la vida. 

Difi cultats dels col·lectius en risc

Infància, adolescència i joventut

Tot i que les persones menors de 18 anys són sub-
jecte d’especial protecció, tenen clarament un se-
guit de drets i deures als que no hi poden accedir. 
El fet que l’exercici dels seus drets i deures vagi vin-
culat a la tutela d’un adult els fa especialment vul-
nerables com a ciutadans en casos de negligència o 
maltractament per part d’aquests adults.

En el seu estatus com a ciutadans, i en relació a la 
participació, no poden votar i, excepte en el cas de 
les associacions juvenils (de les quals poden ser-ne 
membres amb veu i vot a partir dels 14 anys i fi ns 
als 30, però poden ser membres sense vot a qual-
sevol edat) i les d’alumnes, no poden associar-se 
(excepte els menors emancipats).

A Manresa un 6 % de les entitats són AMPA (23 
entitats).
La majoria d’edat suposa arribar a ser ciutadà de ple 
dret. A Manresa un 9 % de les entitats són juvenils 
(31 entitats), encara que en les entitats esportives 
es pot trobar un gran nombre de joves.

Persones immigrades

Ja hem dit que trobem que una part de les perso-
nes que viuen a les ciutats no són ciutadans de ple 
dret. Això, com expliquen els responsables tècnics, 
suposa un greuge comparatiu que afecta molts àm-
bits de la vida d’aquestes persones, afegit a d’altres 
problemàtiques que comporta el procés migratori, 
així com les percepcions i rebuigs de la població 
autòctona:

• Situació legal i jurídica “tenir papers”: ser immi-
grant implica no ser reconegut com a ciutadà de 
ple dret. El fet de trobar-se a l’Estat Espanyol de 
forma regularitzada no exigeix només aconseguir el 
permís de residència, de treball... sinó que implica 
mantenir-los. Aconseguir i mantenir una situació 
jurídica és la clau primera per poder accedir als 
mecanismes de desenvolupament humà, així com 
al sistema preestablert de protecció social. Això 
suposa que el procés migratori, fi ns a l’assoliment 
de la nacionalitat, a nivell legal no s’esgota mai i, 
constantment, es viu en el risc de perdre la condi-
ció de regular.

• Rebuig per part de la resta de la ciutadania, xe-
nofòbia, racisme... Una situació jurídica resolta, 
fi ns i tot l’adquisició de la nacionalitat espanyola, 
no eradica el rebuig cap a l’immigrant. La societat 
d’acollida, independentment dels recursos perso-
nals de la persona immigrada, difi culta l’accés a es-
pais bàsics per al desenvolupament humà (habitat-
ge, treball...) i en molts casos relega a l’espai “infra” 
bona part del col·lectiu. Aquest factor no es dóna 
amb la mateixa intensitat envers tots els col·lectius 
d’immigrants, però la visibilitat d’aquests o la 
normalització en sectors concrets de la societat 
(econòmic, polític...) incrementa el rebuig. Si es 
tracta d’un fet residual, anecdòtic, invisible, el re-
buig és menor.

• Risc a caure en la marginalitat: l’arribada a una 
terra estrangera es produeix, molt sovint, en un 
marc de desconeixement complet. No es coneix la 
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societat d’acollida, el seu tarannà, les seves normes 
no escrites i de comportament social, la llengua... i 
no es té la xarxa familiar o d’amistats que permetin 
una acollida “no estranya”.

• Posicionament polític, social i econòmic: les res-
postes públiques controlen els mecanismes que 
permeten reforçar o atenuar la inclusió dels dife-
rents col·lectius. Una voluntat reequilibradora i 
redistributiva no tracta tota la població per igual 
(universalització), sinó que té per objectiu situar 
tota la població amb igualtat d’oportunitats (dis-
criminació positiva). Assumir polítiques respecte 
immigració per tal de garantir aquest objectiu és 
un risc per als governs per diferents motius: temor 
a què la resta de la ciutadania ho interpreti com 
a tracte preferent, afectació a interessos econòmics 
de diferents sectors...

Per tant, a nivell de ciutadania, trobem:

• Persones invisibles: les podem veure i tocar, sa-
bem que viuen a Manresa, però si no tenen un do-
cument que les identifi qui com a persones no exis-
teixen jurídicament com a tals (no poden accedir a 
cap servei, excepte als de salut en casos d’urgència, 
d’embaràs o en casos de menors d’edat).

• Persones amb situació jurídica irregular però em-
padronades a Manresa: poden accedir a serveis bà-
sics (salut, educació...), però en qualsevol moment 
poden ser expulsades, no poden treballar, no po-
den sortir del país i tornar a entrar.

• Persones amb permís temporal de residència i 
sense permís de treball: són persones que legalment 
poden estar al país, però no poden treballar, per 
tant han d’estar mantingudes per algú altre (totes 

les persones reagrupades es troben en aquesta con-
dició).

• Persones amb permís temporal de residència i de 
treball: tenen quasi tots els drets, però no poden 
participar de l’organització democràtica del muni-
cipi (a través de la democràcia representativa), de 
l’Autonomia o de l’Estat (no tenen dret a vot).

• Persones amb la nacionalitat: són ciutadans de 
ple dret.

Així doncs es pot afi rmar que l’accés a la ciutada-
nia (des de la “no ciutadania”) és complicat (amb 
tràmits i paperassa interminables, amb cues, amb 
canvis normatius...), així com que els diferents es-
tadis de ciutadania existents permeten accedir a 
més o menys drets, però tots ells exigeixen qua-
si la totalitat de deures (especialment rellevant en 
el fet de pagar tots els impostos que serveixen per 
mantenir els serveis i ajuts que en alguns casos no 
hi poden accedir i tampoc permet incidir en com 
aquests s’han de distribuir mitjançant el vot a un 
partit polític o un altre).

Persones amb discapacitat

El primer repte d’aquest col·lectiu és poder fer 
efectius els seus drets i deures superant la discapaci-
tat que pateixen (física, psíquica/intel·lectual, sen-
sorial...). Així doncs no es poden considerar que 
gaudeixen de drets fi ns que efectivament es perme-
ti accedir-hi de forma autònoma, entenent que és 
una garantia de responsabilitat pública. Tant el cos 
tècnic com les persones que es troben amb alguna 
discapacitat indiquen que permetre el desenvolu-
pament com a persona i ciutadà/na va molt més 
enllà que l’accessibilitat a serveis públics.
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1. Pobresa en relació als 
diferents col·lectius

L’empitjorament del mercat laboral i la seva ines-
tabilitat porta a moltes famílies al llindar de risc 
de la pobresa econòmica. L’augment de l’atur, la 
no renovació de contractes temporals per part de 
la població activa i la manca d’una renda sufi cient 
i estable per part dels majors de 64 anys en són les 
principals raons.

La capacitat econòmica de les persones està condi-
cionada pel total d’ingressos que entren a la llar on 
viuen, d’aquí que l’estructura de les llars és un fac-
tor important per entendre la pobresa de la ciutat. 
La ruptura de la unitat de convivència augmenta 
de manera notable el risc de pobresa, sobretot en el 
cas de les dones i els menors d’edat. Entre les per-
sones perceptores d’una Renda Mínima d’inserció 
hi ha una proporció elevada de llars monoparentals 
i persones soles.

Les persones grans tenen un risc elevat de pobresa 
econòmica i d’iniciar un procés d’exclusió:

• Hi ha una part important de persones grans que 
viuen per sota dels 660€.
• El fet que les pensions no creixin al mateix ritme 
que els costos de la vida situa a moltes persones 
grans en el llindar de la pobresa i molts d’ells pas-
sen a engruixir la bossa de pobresa. 
• La reducció de la taxa d’escombraries per franges 
d’edat ens permet observar que és la població ma-
jor de 64 anys la principal benefi ciària de la boni-
fi cació fi scal. 

Les dones també són un col·lectiu en risc quan par-
lem de pobresa. Hi ha un augment de la feminitza-
ció de la pobresa per un seguit de factors:

• Els canvis de les estructures de les llars: augment de 
separacions i divorcis, dones més grans de 85 anys 
que viuen soles, augment de llars monomarentals,... 
• Existeixen noves incorporacions femenines al 
mercat de treball que corresponen a dones amb 
baixa formació i amb poca o cap experiència la-
boral, i serien, doncs, remunerades amb salaris in-
sufi cients per a treure de la situació de pobresa als 
membres de les seves llars i a elles mateixes.

Quan parlem de persones immigrades el risc de po-
bresa i exclusió també és elevat, fruit de la combi-
nació de prejudicis culturals, marginacions legals, 
amb una oferta de llocs de treball que no permeten 
una vida sense pobresa a qui els ocupa, i on les per-
sones immigrants es troben sobrerepresentades. 

Cal destacar que el risc de caure en una situació 
de pobresa crònica és més elevat quan parlem de 
famílies que es troben en situació irregular. 

2. Difi cultats d’accés al mercat 
laboral de certs col·lectius amb 
risc social

La difi cultat d’accés al mercat, la infraocupació, 
la inestabilitat laboral,  la desocupació, les males 
condicions laborals, etc. afecten cada vegada a més 
població, però de manera especial a les persones 
amb major risc social, com ara la població estran-
gera, les dones amb càrregues familiars, els joves 
amb limitacions formatives, les persones majors de 
45 anys amb poca experiència laboral i les persones 
discapacitades.  

Així doncs, l’estabilitat laboral es concentra cada 
vegada en col·lectius més específi cs. Cal afegir que, 
en els darrers anys, les expectatives de continuïtat 
laboral s’han reduït i es manifesta, sovint, en la di-
fi cultat d’aconseguir una renovació de contracte. 
Aquesta inestabilitat laboral es centra en catego-
ries laborals més baixes i poc qualifi cades, on hi 
ha una alta mobilitat, és a dir, augment dels con-
tractes temporals, majors demandes d’ocupació i 
més atur.

Tanmateix, s’ha de tenir en compte l’actual si-
tuació econòmica i empresarial de la comarca del 
Bages, així com també de Manresa, que compten 
amb un fort teixit industrial altament susceptible a 
les deslocalitzacions. L’economia globalitzada està 
portant a moltes empreses a traslladar la producció 
a indrets on el cost de la mà d’obra és més assequi-
ble. Aquest fet pot afectar col·lectius de risc com 
les persones majors de 45 anys que poden entrar a 
l’atur i tenir grans difi cultats de retornar al mercat 
laboral per la manca d’experiència en altres sectors 
i la poca formació especialitzada. 
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Aquesta mobilitat laboral i risc de deslocalització 
la percebem dins de cada subsector econòmic. 
S’observa que on es concentra el major nombre 
d’atur és en les activitats immobiliàries i en la in-
dústria manufacturera. Els principals canvis en els 
darrers anys se centren en la reducció d’ocupació 
en l’àmbit de les activitats immobiliàries, que han 
patit un lleuger descens, lligat al sector de la cons-
trucció, que també està en recessió. 

A aquestes difi cultats cal afegir-hi que hi ha la per-
cepció per part de certs col·lectius en risc que hi 
ha un gruix de formació no reglada que és insufi -
cient per cobrir les expectatives i necessitats, fent 
referència a què la formació no és garantia de tro-
bar aquella feina desitjada pel salari i la fl exibilitat 
horària. Tanmateix, els tècnics apunten que enlloc 
d’insufi ciència s’hauria de parlar de manca de co-
ordinació entre els diversos àmbits, ja que hi ha 
molta repetició de cursos.

En relació als col·lectius, cal destacar que augmen-
ta l’atur estranger en el sector de la construcció, 
situant-se en 17 punts per sobre del de la població 
nacional. A més, aquest col·lectiu ocupa llocs de 
treball de categories professionals no qualifi cades 
i, sovint, per cobrir les places vacants. Els estran-
gers tenen, habitualment, una pressió familiar 
molt forta, fent que l’acumulació de renda esde-
vingui l’element central del procés. I dins d’aquest 
col·lectiu, la dona està sent el col·lectiu amb majors 
difi cultats per accedir al mercat laboral. 

3. Accidents laborals

L’evolució en els darrers anys ens demostra una 
tendència creixent d’accidents laborals a la comar-
ca de Bages. Hi ha un major nombre d’accidents a 
la comarca del Bages (prop d’un 7% de la població 
ocupada al Bages pateix algun accident al llarg de 
l’any),  que a la resta de Catalunya, on la xifra és 
d’un 5,5%. 

I d’aquests accidents, el 50% es concentren en el 
sector de la construcció al Bages, mentre que a Ca-
talunya se situa en un 30%.  Per sexes, els homes 
continuen éssent els més afectats en tots els sectors, 
tot i l’augment progressiu de les dones afectades en 
el sector serveis. 

4. Famílies i treballs: 
desigualtats permanents

Àmbit escolar 

Tot i que l’escola ha d’assumir i liderar el paper en 
la socialització secundària, també es veu abocada a 
la necessitat d’incidir en els valors i hàbits bàsics de 
la persona, ja que s’observa una creixent difi cultat 
de la família en l’atenció a la criança dels infants, 
amb estrès familiar, deteriorament de les xarxes so-
lidàries dins la família i, en alguns casos, manca 
d’habilitats parentals. 

En aquest sentit, hi ha moltes famílies que no 
disposen del temps necessari, o de xarxa, per as-
sumir la cura dels nadons (0 a 3 anys), fet que 
provoca l’augment de la demanda de places de llar 
d’infants, sempre inferior a l’oferta. A partir de 3 
anys l’escolarització és universal, però els horaris 
no s’ajusten a les necessitats familiars. La concilia-
ció requeriria canvis o ajustaments en els horaris 
laborals o en els escolars. La situació actual angoixa 
les famílies i els suposa una gran despesa, fet que 
incrementa el temps destinat al treball i redueix la 
dedicació personalitzada als infants.   

Àmbit familiar

El treball domèstic o familiar és assumit majoritària-
ment per les dones, la qual cosa suposa una càrrega 
extraordinària i els difi culta aconseguir un bon lloc 
de treball. Aquesta càrrega és major en les llars mo-
noparentals, on la mare ha de cuidar sola dels fi lls i 
treballar, disposant així, de menys temps d’oci. 
 
Aquestes tasques domèstiques les assumeix la 
mare-fi lla, en els casos que això es manté, i això 
genera dones sobrecarregades. La incorporació de 
la dona en el món laboral i el canvi que això ha su-
posat en les famílies no ha fet que l’home assumís 
les responsabilitats de cura, especialment amb la 
gent gran, deixant fora del nucli familiar aquesta 
responsabilitat. Aquest fet es constata en què les 
dones fan ús del servei sanitari pels altres més que 
per a elles mateixes.   

Tot i el valor de la solidaritat entre els membres 
d’una família, moltes vegades s’acaba subcontrac-
tant la funció cuidadora de forma directa (sempre 
que la família s’ho pugui permetre).
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Àmbit laboral

Hi ha força dones que es veuen obligades a accep-
tar les condicions del mercat de treball per les ne-
cessitats de la família, agafant feines a temps par-
cial, temporals, o bé feines sense garanties per la 
manca de negociació col·lectiva, activitats laborals 
amb sous baixos on la desigualtat entre sexes arriba 
a nivells socialment rellevants. 

Malgrat l’accés a l’educació superior i l’emergència 
de noves professions, que ha afavorit l’ocupació 
de les dones i els ha obert perspectives, moltes 
d’elles continuen ocupant llocs de nivell més 
baix. A més, en la majoria d’aquests les possibi-
litats de fer carrera són també força més baixes. 
La segregació horitzontal (feminització d’alguns 
llocs de treball/sectors d’activitat) i vertical (po-
ques possibilitats de promoció) són elements 
claus per entendre la situació actual de la dona en 
el mercat de treball. 

Aquesta situació de precarietat laboral es constata: 
hi ha un major atur femení que masculí. El 56,5% 
dels aturats són dones i és entre els 35 i 65 anys on 
es concentra el major nombre de població femeni-
na aturada. 

Tanmateix, molta formació laboral no es pot fer 
per problemes de conciliació i horaris de treball, 
i s’observa la necessitat d’incorporar els cursos de 
formació i reciclatge en els llocs de treball per tal de 
facilitar, alhora, el diàleg entre educació-ocupació i 
assegurar un apropament entre ambdós àmbits. 

5. Gestió de la diversitat cultural 
en el sistema educatiu

L’arribada d’estrangers ha comportat canvis en el 
sistema educatiu, ja que ha afectat, principalment, 
a la preinscripció i matrícula dels alumnes, amb els 
efectes d’una redistribució entre escoles poc equi-
tativa des del punt de vista social i cultural.

Les escoles disposen d’un pla d’acollida, però en 
alguns casos aquest no s’aplica amb prou rigor, no 
és sufi cient i/o no acaba de resoldre les mancances 
del desconeixement del funcionament del sistema 
educatiu i del propi centre. 

Aquesta gran diversitat cultural està suposant un 
repte per part de l’equip de professorat, però la no 
adequació del sistema educatiu als canvis socials, 
econòmics i culturals, fa que aquest professorat es 
trobi limitat en la seva formació i mitjans per a 
realitzar una gestió intercultural de les aules. Per 
tant, es percep la necessitat d’adequar el sistema 
educatiu a una nova realitat que és estructural i no 
conjuntural com ho és la presència d’alumnat es-
tranger en la primària i instituts.

En aquest procés de gestió de la diversitat cultural, 
el paper de les famílies estrangeres a l’escola és mí-
nim, ja que no participen en les AMPA d’aquests 
centres (tal i com passa també amb algunes famí-
lies autòctones), pel fet que no acaben d’entendre la 
seva funció. Tot i això, tenen un gran respecte per 
l’escola, però pensen que ells/es no hi han d’infl uir. 

6. Complexitat de les relacions 
socials i comunitat

La ciutat s’està convertint cada cop menys en un 
sistema basat en grans organitzacions (església, sin-
dicats, partits polítics,...) i més en un conjunt de 
xarxes d’actors institucionals i personals.

Aquestes xarxes però, són selectives i hi ha un pro-
blema de prejudicis davant la diferència de les per-
sones que va lligat al tema de la fractura social. Por 
a relacionar-se amb col·lectius vulnerables, amb per-
sones amb trastorn mental, amb gent gran, amb per-
sones amb discapacitat,... que no ha desenvolupat la 
capacitat de veure com a enriquidora la diferència.

Les persones s’associen sobretot per un interès indi-
vidual, no tant col·lectiu. A més, les xarxes de rela-
ció i suport (formals i informals, com ara bon veï-
natge) es perden i la desconfi ança entre veïns creix 
per un individualisme fruit d’un nou estil de vida 
respecte l’oci, el treball, les compres, el consum....

El carrer ja no és l’espai principal de socialització ni 
l’escenari únic de les relacions socials. Actualment, 
el territori-comunitat ha perdut força i existeixen 
nous espais de relació deslligats de l’espai físic.

Tots aquests canvis plantejats respecte a les formes 
de relació entre les persones tenen unes repercus-
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sions directes quan parlem d’aïllament social, de 
situacions de dependència, de participació ciuta-
dana, d’associacionisme, ...

7. Difi cultats d’accés a l’habitatge 

El creixement del cost de l’habitatge, molt per sobre 
dels salaris, l’ha transformat en un element central 
i condicionant de molts altres aspectes de la vida 
de les persones a la ciutat: endeutament familiar, 
mobilitat residencial, difi cultat d’emancipació... 
Així doncs suposa una problemàtica, tant per com-
prar-lo (amb hipoteques molt llargues i difícils d’a-
conseguir en aquests moments) com per llogar-lo.
Aquestes problemàtiques es donen de forma més 
accentuada en els col·lectius vulnerables, especial-
ment perquè disposen d’uns sous més baixos i una 
inestabilitat laboral més acusada, però també tro-
bem altres factors com ara prejudicis cap a la pobla-
ció immigrada i cap a la població juvenil, masculi-
nització de la propietat, mobbing, infrahabitatge...

Les eines públiques no han arribat a modifi car 
substancialment aquesta dinàmica i es valoren com 
a insufi cients.

Tot i no ser una problemàtica que incideixi de for-
ma més especial a Manresa, sí que afecta de forma 
intensa a moltes persones de la ciutat. És destaca-
ble la major problemàtica d’habitatge al nucli antic 
de la ciutat.

8. Vulnerabilitat de la infància i 
l’adolescència en l’àmbit familiar

A la nostra ciutat hi ha un augment dels casos 
d’infància en risc social. Fa uns anys podíem esta-
blir un lligam entre la infància en risc i la pobresa, 
però actualment estem veient com la violència 
de gènere, els canvis en les estructures familiars, 
l’arribada de persones amb una cultura diferent, 
també són factors que ens porten a aquest augment 
d’infants en situació de risc social. 

Quan parlem de maltractament infantil, la negli-
gència és la forma de maltractament més gran a 
Manresa i per sobre de les altres. 

Es detecta un augment en la problemàtica de des-
organització familiar en llars amb menors d’edat. 
Moltes vegades existeix una manca de límits per 
part dels adults i els infants desenvolupen el “sín-
drome del nen emperador” (l’infant que des de pe-
tit marca les normes a la llar). 

L’entorn escolar i l’espai d’oci és molt important 
en l’etapa de l’adolescent, en aquesta etapa s’inicia 
el confl icte i la confrontació amb l’espai familiar 
i s’enforteix la xarxa social d’iguals. La manca de 
límits i de comunicació d’aquests adolescents amb 
les seves famílies poden generar confl ictes que des-
borden les famílies, les quals passen a demanar 
suport a professionals externs. Tant des de l’àmbit 
escolar com de serveis socials, i altres serveis es veu 
que a Manresa, aquesta també és una problemàtica 
que va en augment.

9. Difi cultats del sector educatiu i 
del món laboral per mantenir i incor-
porar determinats perfi ls de joves

Tot i que hi ha una part de joves que tenen una situa-
ció benestant, n’hi ha que entren al mercat laboral 
amb feines molt poc qualifi cades i amb salaris molt 
baixos, que no s’ajusten al nivell de vida actual. A 
més, el grup de joves de 16 a 18 anys es troba amb 
majors difi cultats de cercar feina, ja que poques em-
preses els volen contractar pel fet de ser menors de 
18 anys, per la poca formació i per altres condicio-
nants com la seva inestabilitat i irregularitat horària. 

Per altra banda, cal tenir en compte un factor de 
risc important com és l’absentisme escolar, que 
té bona part de les arrels en la desmotivació dels 
alumnes i en les problemàtiques de les seves famí-
lies. En els darrers anys hi ha la percepció que hi 
ha un augment de l’absentisme escolar, sobretot 
a secundària (ESO), on els alumnes absentistes 
deixen d’anar a les classes amb regularitat i molts 
d’ells acaben deixant d’estudiar i no obtenen el tí-
tol d’escolarització obligatòria. Aquest fet pot con-
duir els joves a l’exclusió social. N’hi ha molts que 
no superen l’ESO i esdevenen un col·lectiu molt 
vulnerable per no poder accedir al món laboral en 
condicions. Un nombre importants d’aquests nois 
són fi lls de famílies desafavorides socioeconòmica-
ment o recent immigrades. 
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Dins els joves, cal tenir en compte aquells que 
tenen Necessitats Educatives Especials (NEE) per 
la seva condició social fràgil, difi cultats físiques, 
i/o mentals. Any rere any augmenten, en gran 
part perquè incrementen les condicions socials 
desfavorables.

10. Problemàtiques de l’envelliment: 
aïllament i dependència

L’increment de les llars unipersonals més grans de 
65 anys (especialment de dones) ens porta a par-
lar dels reptes davant l’aïllament social d’aquest 
col·lectiu: la pèrdua de xarxa de proximitat 
(s’abandona el treball, apareix la malaltia, la mort, 
el veïnatge es modifi ca) fa que esdevingui un dels 
problemes socials a afrontar a la ciutat. Aquest fet 
suposa un risc multinivell: pobresa, habitatge de-
teriorat, salut delicada, aïllament social... Existeix 
un elevat nombre de demandes fetes a serveis so-
cials que estan relacionades amb les conseqüències 
d’aquest fet (demanda de teleassistència, SAD,...) 
Aquesta problemàtica s’agreuja davant d’inicis de 
deteriorament cognitiu d’aquestes persones. 

Els problemes més habituals de la gent gran són 
els de salut derivats de l’edat amb repercussions so-
cials. Incrementen les situacions de dependència, 
lligades a l’augment de l’esperança de vida, que són 
difícils d’atendre degut als canvis que s’han produït 
en les estructures familiars. Les dones tenen una 
esperança de vida més alta que els homes, i per tant 
l’envelliment de la població, de les persones grans 
soles, i el consum de serveis sanitaris tenen una re-
llevància quan parlem de dona.

11. Immigrants en situació irregular 

El caràcter de ciutadà està regulat de tal manera 
que es vincula directament a:

• La situació jurídica i legal: tenir la nacionalitat 
espanyola, o en el seu defecte els permisos efectius 
per residir a Espanya (encara que això no iguala en 
drets a disposar de la nacionalitat)
• Estar empadronat a algun habitatge de la ciutat 
de Manresa

Per tant, trobem que una part de les persones que 
viuen a Manresa no són ciutadanes de ple dret i 
aquestes són bàsicament població immigrada. Això 
suposa un greuge comparatiu que afecta molts àm-
bits de la vida d’aquestes persones, afegit a d’altres 
problemàtiques que comporta el procés migratori. 

En l’àmbit laboral, hi ha un grup potencialment 
actiu que té moltes difi cultats per accedir al mercat 
laboral, així com també a alguns serveis i presta-
cions. Aquest és el cas de molts cònjuges i fami-
liars joves que arriben com a reagrupats, és a dir, 
únicament amb el permís de residència, fet que els 
difi culta l’accés al treball. Aquests requisits els posa 
en situació de desavantatge en relació a la població 
totalment regularitzada. 

En l’àmbit de la salut, aquest col·lectiu té majors 
riscos degut a tot el procés migratori (sobretot 
aquells que arriben en condicions infrahumanes, 
tot i que no són la majoria)  que en molts casos 
comporta greus riscos per a la salut, així com la 
situació jurídica en la que la persona es troba en 
arribar al país estranger. Tanmateix, s’hi afegeix la 
por d’adreçar-se als serveis de protecció de la salut 
pel fet de ser repatriat. 

12. Situacions de risc per a 
persones discapacitades i amb 
problemes de trastorns mentals

Les persones amb discapacitat són un col·lectiu 
vulnerable si parlem de l’accés a qualsevol dels 
àmbits (salut, educació, ocupació, habitatge, mo-
bilitat, xarxa relacional...). En primer lloc aquest 
col·lectiu expressa que, en molts casos, les rendes 
contemplades per la llei no els permeten tenir un 
benestar integral. A més, el mercat laboral no està 
adaptat ni és fl exible i no reben ajuda ni assessora-
ment per part de les empreses. Hi ha poca implica-
ció empresarial per promoure la integració laboral 
d’aquestes persones.

Això suposa que, quan parlem de l’accés a l’habi-
tatge, aquest col·lectiu es troba amb la necessitat 
d’invertir encara molta més renda per accedir-hi (pel 
fet d’haver d’adaptar l’hàbitat a les necessitats que 
la discapacitat requereix per disposar d’autonomia), 
i més tenint en compte que el parc d’habitatges 
adaptats per a discapacitats concretes és ínfi m. 
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És per aquest motiu que les problemàtiques més 
rellevants en el col·lectiu detectades  des de serveis 
socials són les persones que es troben amb una dis-
capacitat i tenen una precarietat econòmica i una 
manca de suport social i familiar, així com també 
les relacionades amb les barreres arquitectòniques 
dels habitatges.

La centralització dels recursos existents en matèria 
sanitària i de rehabilitació obliga a les famílies i per-
sones amb discapacitat a desplaçar-se per obtenir un 
determinat tractament. I altres vegades les obliga a 
buscar serveis sanitaris privats a l’àrea metropolitana. 

El sistema educatiu, tot i introduir recursos es-
pecífi cs (EAP, aules d’educació especial, aules 
d’escollida...) no està pensat per aquest col·lectiu 
amb necessitats especifi ques i comporta que la seva 
atenció es plantegi sempre com a molt difi cultosa.

En els àmbits de la salut i serveis socials s’observa 
un increment de la quantitat de trastorns mentals 
diagnosticats per l’increment d’eines de detecció. 
La patologia més freqüent  a l’any 2007 en la po-
blació adulta ha estat la de trastorns per ansietat 
seguida pels trastorns afectius. D’altra banda, en 
els infants i adolescents la patologia més freqüent 
en aquesta població és el Trastorn per Dèfi cit 
d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). 

13. Ordenació de la mobilitat 
territorial

Un factor que difi culta l’accés per part dels 
col·lectius més vulnerables és la dispersió de 
l’activitat empresarial  industrial en polígons, la 
qual cosa ha obligat als treballadors i treballadores 
a agafar el cotxe privat, ja que el bus cobreix no-
més algunes necessitats, però no connecta sufi cien-
tment amb centres de treball i es valora que té un 
preu massa elevat (l’interurbà especialment).

Tot i així, Manresa és una ciutat força assequible a peu 
i la majoria de barris estan ben connectats entre ells 
mitjançant el bus. Però és una ciutat que no és plana 
i per tant difi culta la mobilitat d’alguns col·lectius 
(gent gran, persones amb discapacitats concretes de 
mobilitat...) i d’alguns transports (bicicleta). A més, 
les barreres arquitectòniques són persistents.

Respecte a la mobilitat en cotxe hi ha una con-
traposició d’interessos sobre mobilitat: es vol més 
aparcament, però a la vegada es volen menys co-
txes (especialment pel centre, zones comercials i 
espais que podrien ser d’esbarjo per a infants i gent 
gran).

14. Desconnexió de la participació 
ciutadana

El sistema democràtic representatiu és viscut per 
força part de la ciutadania des de la distància, la 
indiferència i, en alguns casos, la desafecció. Les 
principals crítiques de la ciutadania giren al voltant 
de dos eixos:

• L’allunyament de la realitat política respecte la 
realitat ciutadana.
• La infl exibilitat administrativa en el compliment 
dels deures i per contra la incapacitat de garantir-
ne plenament els drets.

Els canals de participació que complementen el 
dret a vot i l’elecció de representants polítics són 
utilitzats per un percentatge baix de la població 
(substancialment inferior al de percentatge de 
vot). Així doncs, les experiències de democràcia 
participativa no acaben de reeixir entre la ciuta-
dania (tot i que una part d’aquesta expressa ganes 
de participar).

Hi ha voluntat política i tècnica i també ciutadana 
per oferir i gaudir d’espais participatius, però no 
s’acaben de trobar els canals adequats.

A més d’aquesta difi cultat cal tenir en compte que hi 
ha persones de la nostra ciutat que no poden parti-
cipar en determinats canals (persones sense la nacio-
nalitat, menors d’edat, persones amb impediments 
físics i/o psíquics, persones sense temps lliure...).

Més enllà d’això, es detecta un canvi en les enti-
tats més reivindicatives que havien canalitzat les 
demandes ciutadanes (especialment el moviment 
veïnal) cap a un perfi l més de gestió. El món de 
l’associacionisme en general, quan no és gestor 
d’allò públic, està jugant un rol més encaminat a la 
satisfacció de necessitats personals, i no tant per la 
seva dimensió a nivell de participació social.
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