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1 Introducció: Finalitat i mètode

Conèixer la realitat és una tasca permanent imprescindible de Càritas. En el document del Model 
d’Acció Social de Càritas podem llegir:

Situar-se en la realitat (pg.17)

Situar-nos com a Església en acció, com a diakonia, ens obliga a analitzar la realitat. El nostre fer  
no pot sorgir de la simple voluntat, de l’ocurrència, de l’interès o del gust. El nostre fer, que es  
desenvolupa en la realitat, ha de sorgir de comprendre la realitat i de tenir com a fita transformar-
la d’acord amb la construcció del Regne...

Mirar des del lloc del pobre, però amb els ulls de Déu. Desenvolupar una mirada que s’ajuda de 
les ciències socials i que, a més, és compassiva i misericordiosa fent que el dolor de l’altre sigui el 
nostre dolor. Una mirada que reconeix el proïsme en la seva dignitat i  en la seva condició de 
subjecte actiu i protagonista.

El fil conductor de la formació a Càritas arxiprestal de Manresa, durant aquest curs 2012-2013 ha 
seguit el lema “Mirar per veure”.  Hem desplegat una intensa activitat a tots els nivells per tal de fer 
una anàlisi que ens ajudi a preparar millor la nostra intervenció per mitigar la creixent misèria 
social a Manresa.

Així doncs l'activitat ha tingut com a primer propòsit ajudar a analitzar la realitat social de Manresa 
per detectar àmbits de necessitats socials que no estiguin coberts per projectes de Càritas (tant a 
nivell global com parroquial) o altres entitats socials. En segon lloc la feina feta ha de servir per 
aprofundir en les causes de la situació per nodrir la dimensió de denúncia profètica de l’entitat.

1.1 Premisses  

• El resultat del treball no ha estat un rigorós estudi sociològic (tot i que ha comptat amb la 
informació disponible al respecte) sinó que estat el resultat d’un treball participatiu de la 
lectura de l’entorn social que fem des de Càritas a nivell parroquial i arxiprestal.  

• El grup de treball i la seva tasca d’anàlisi de la realitat s’inscriu en el fil conductor de la 
formació de voluntaris i col·laboradors: Mirar per veure.

• Cada Càritas parroquial ha treballat per tal d’analitzar la realitat del seu propi entorn amb 
les eines i el suport del grup de treball.

• Els resultats del treball i els projectes o línies de treball que se’n derivan, es presenten a la  
darrera sessió de formació del curs que coincideix amb l’assemblea ordinària..

1.2 Enfocament metodològic  

El caràcter participatiu del treball (que s’inspira en la metodologia del “marc lògic”) és essencial en 
una doble dimensió: 

• Totes les persones de Càritas estan convidades a l’exercici d’anàlisi. 

• Cadascuna de les persones o grups parroquials ha de contactar amb els actors socials del 
barri  (parròquia,  escola,  AAVV,  AMPA,  CAP,  altres  voluntaris,  veïns),  per  detectar  les 
situacions  de  pobresa,  exclusió  i  marginació.  Les  parròquies  són,  a  més  de  petites 
comunitats eclesials, àmbits descentralitzats de Càritas, propers a la gent.

Els resultats han de servir per orientar l’acció dels voluntaris de Càritas en el nivell parroquial i en 
la seva articulació arxiprestal, i per millorar el coneixement de les causes profundes i les seves 
manifestacions locals per posar-les en evidència davant de la societat.

El  treball  ha  estat  coordinat  pel  Consell  arxiprestal  de  Càritas  i  voluntaris  de Càritas  i  altres 
col·laboradors i un voluntari de la FUB. Aquests són els noms dels integrants del grup de treball:
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Roser Alegre

Helena Cerdan

José Luis Gómez

Montse Xarpell

Rufí Cerdan

Així doncs, hem treballat a dos nivells: 

1) global de Manresa reunint informació sobre la situació de l’exclusió social a la ciutat, contactant 
amb altres entitats especialment amb els Serveis Socials municipals.

2)  cada  un  dels  àmbits  parroquials  en  relació  amb  entitats  de  barri  perquè  identifiquin  les 
problemàtiques que hi ha al seu entorn.

1.3 Sobre les fonts d’informació d’aquest treball  

El document parteix d’una descripció del panorama general de l’exclusió a Espanya, basat en les 
principals  conclusions  de l’informe FOESSA publicat  per  Càritas  Espanyola  el  març de 2013. 
Aquestes dades s’han completat  amb les dades de  l'Enquesta de Població Activa (EPA) feta 
pública per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a finals d’abril de 2013.

Pel que fa a les dades sobre Manresa, la majoria d’indicadors provenen de la llista d’indicadors 
generada a l’Observatori de la Inclusió Social de Manresa, completats amb indicadors que el propi 
equip redactor ha considerat rellevants. 

Hem de lamentar però que l’Observatori de l’exclusió social a Manresa hagi deixat de fer la feina 
d’actualització dels indicadors. En moments en els quals els Serveis socials de tots els àmbits van 
col·lapsats,  és  més  necessari  que  mai  disposar  d’informació  fiable  sobre  on  es  troben  les 
situacions més dramàtiques, sobretot quan la pobresa arriba cada cop a més sectors socials del 
que fa pocs dies es considerava classe mitjana i que avui no es sap avenir a la seva situació de 
marginació. El que produeix un creixent fenomen de “pobresa amagada o vergonyant”.

En qualsevol cas hem d’agrair la gran col·laboració obtinguda per part de les professionals dels 
serveis  socials  de  l’ajuntament  de Manresa  i  la  col·laboració  de  les  professionals  de  Càritas 
Manresa.  Volem dedicar-los  un  petit  homenatge  de  gratitud  per  la  seva  tasca  davant  de les 
“trinxeres” de la lluita contra l'exclusió social.  Una lluita que sembla perduda en la qual,  si no 
aconseguim canviar les regles del joc, tan sols ens quedarà “batre’ns en permanent retirada”.
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2 Una pinzellada sobre el context general a Espanya

El 20 de març de 2013, Càritas Espanyola va fer públiques les dades de l’informe de la Fundació 
FOESSA Desigualdat i drets socials, Anàlisi i Perspectives 2013.

Els titulars del resum de l’informe no poden ser més explícits de la deriva galopant de la exclusió 
social a tota Espanya:

2.1 La desigualtat s’ha enquistat la nostra estructura social.  

La renda de 18.500 euros que de mitjana van rebre els espanyols en el 2012 és inferior en termes 
de capacitat adquisitiva a la qual ja existia l'any 2001. Des de 2007 la renda mitjana ha caigut un 
4%, mentre que els preus  s'han incrementat en un 10%. Això ha donat origen a un deteriorament 
de les rendes dels espanyols sense parangó en les últimes dècades.

La destrucció de la ocupació propiciada per la reforma laboral i la reducció dels salaris en són les 
causes directes, les retallades en les prestacions socials i en el subsidi d’atur han reblat el clau de 
la pobresa.  El tret més distintiu és l’increment sense precedents en la desigualtat en la distribució 
de la renda. Des de la crisi la diferència entre el 20% més alt i el 20% més baix ha crescut un 
30%. Sense mecanismes de redistribució justa, ens aboquem a la fractura social permanent.

Les dades de l’atur que es van publicar poc després mostren el nivell rècord de desocupació. 
Espanya ha superat per primer cop els sis milions de parats. El nombre de persones a l'atur ha 
arribat a 6.202.700 a tot l'Estat i a Catalunya ha superat les 900.000 i ja són un total de 902.3000, 
segons  les  dades  de  l'Enquesta  de  Població  Activa  (EPA)  feta  pública  per  l'Institut  Nacional 
d'Estadística (INE).

A més, la taxa d'atur ha superat per primer cop el 27%, amb un augment d'1,14 punts respecte a 
l'últim trimestre de l'any anterior.

 Pel  que  fa  a  les  característiques  de  la  seva  distribució,  aquestes  dades  són  especialment 
preocupants:

• La taxa d'atur del 55% per als menors de 25 anys no té punt de comparació en cap dels 
països del nostre entorn.

• El percentatge d'aturats que el 2012 portaven en aquesta situació més d'un any també era 
superior al 55%.

• La taxa d'atur de la persona principal de la llar ha passat del 6% al 21,4% el 2012. 

• El percentatge de llars en què tots els actius estan sense feina ha augmentat del 2,5% del 
total  al  10,6% del  total  de  llars.  En  termes  absoluts,  s'ha  passat  de  380.000  llars  en 
aquesta situació abans de la crisi a més d'un milió vuit-cents mil a finals de 2012.

2.2 El procés d’empobriment eclipsa els més pobres  

La caiguda de les rendes de les llars ha fet que el llindar de pobresa cau des dels gairebé 8.000 
euros per a una persona sola a 2009 a una mica més de 7.300 a 2012. Aquesta minva indica un 
empobriment mig de la societat.

• Les dades provisionals de l'INE ens parlen d'un 26,8% de persones en situació de pobresa 
i exclusió social, segons els indicadors AROPE proposats per la UE.

• Més enllà d'aquestes dades, ens preocupa especialment l'augment de la pobresa severa, 
un fet que es constata, per exemple, en l'evolució del percentatge de llars sense ingressos, 
que passen d'una mica més de 300.000 a mitjan 2007 a més de 630.000 el 2012.

• El percentatge de llars que no tenen capacitat per afrontar despeses imprevistos va passar 
del 30% el 2007 al 44,5% el 2012.

5



• Més cal que parlar de noves pobreses seria parlar de noves famílies que es veuen afectats 
pel problema de la pobresa. Un problema que també ens acompanyava en èpoques de 
creixement.

Quant a l’anàlisi de les causes de fons el document de Càritas no defuig afrontar el problema de 
les polítiques neo-lliberals imposades des d’Europa.

2.3 En la cruïlla: drets socials o trencament  

• Les mesures de contenció del dèficit públic adoptades des de 2010 han suposat un punt 
d'inflexió en l'accés als drets socials a Espanya durant el període democràtic.

• Les retallades en alguns béns bàsics, la reducció de les quanties d’algunes prestacions i 
l'exclusió de l'accés de grups de ciutadans a serveis elementals s'han introduït nivells de 
fragmentació social la reducció va costar diverses dècades i grans acords socials.

• La  progressiva  diferenciació  ciutadana  en  l'accés  a  drets  bàsics  marcarà  la  nostra 
estructura social en els pròxims anys. És a dir, de cara al futur ens la juguem en l'aposta 
real que fem pels drets socials.

• En relació amb l'habitatge, ja coneixem les xifres relatives a les gairebé 78.000 execucions 
hipotecàries i l'increment del 50% de llars amb retards en el pagament de l'habitatge.

• Pel que fa a educació, el tret més general de l'evolució del sistema des de la perspectiva 
dels drets socials és la pronunciada caiguda de la despesa registrada en els últims anys: 
segons  les  xifres  estimades  a  partir  dels  pressupostos  inicials,  la  despesa  pública  en 
educació va ser en 2012 dos mil milions més baix que l'any 2009.

• Finalment,  cal  destacar que l'any 2012 ha suposat un punt  d'inflexió clarament negatiu 
respecte a la capacitat protectora del sistema des que el 2006 la Llei de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència definís les seves 
bases. Una situació que s’agreuja per les darreres retallades que el govern de l’estat pensa 
aplicar per tal de cumplir els objectius de reducció de dèficit imposats per Brussel·les.

2.4 A Catalunya sovint s’ha anat al capdavant en l’aplicació de polítiques d’austeritat  

És un fet indiscutible que les polítiques d’austeritat són imposades des de la nomenada “troika” 
(Fons  Monetari  Internacional,  Banc  Central  Europeu  i  Comissió  Europea)  i  principalment  des 
d’Alemanya perquè aquestes són les polítiques que més interessen als  poders financers  que 
pretenen  assegurar  el  cobrament  del  deute  públic  i  privat  que  ells  mateixos  es  preocupen 
d’engreixar a base de fer pujar els tipus d’interès que els estats han de pagar per finançar el propi 
deute.  Així  la usura va fen cada cop més gran la motxilla  que pesa com una llosa sobre les 
empobrides esquenes de les classes mitjanes del sud d’Europa.

No obstant no podem oblidar que molt  sovint a Catalunya, el govern ha estat capdavanter en 
l’aplicació de retallades i de mesures fiscals regressives, envoltades en un discurs que no deixa de 
donar les culpes a Madrid, quan en realitat li va molt be per fer possible el desmantellament de 
l’estat del benestar que és un dels objectius bàsics de la seva política entestada en la privatització 
dels  sectors  més rendibles  de la  factura  dels  serveis  públics.  Amb un discurs  que acusa de 
ineficàcia la gestió pública, es proposa privatitzar un pastís en el qual ja s’ha posat de manifest 
com l’obscurantisme de la gestió privada de serveis públics facilita tot tipus d’enriquiments il·lícits i 
corrupteles al més alt nivell polític.
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3  Necessitats bàsiques

3.1 No tenim prou dades sobre pobresa a Manresa  

La informació que permet caracteritzar el perfil  de la pobresa i  el  seu impacte sobre diversos 
sectors de la població, és avui dia d’una importància capital, per facilitar la intervenció dels poders 
públics en les polítiques socials.

Des de 2009, i amb posterioritat a la Conferència “Més enllà del PIB”, la Unió Europea ha impulsat 
la obtenció d’indicadors que mesurin el desenvolupament tenint en compte aspectes fonamentals 
com  la  sosteniblitat  i  la  inclusió  social.  Amb  aquesta  finalitat  s’han  desplegat  noves  eines 
estadístiques basades en la matriu AROPE que proporcionen una visió més completa de la realitat 
de la exclusió social. A Catalunya les darreres dades publicades per l’IDESCAT seguint aquest 
patró d’indicadors són de 2011 i no es poden desagregar per municipis.

Disposar d’aquestes dades a nivell estatal ha permès fer un retrat més ajustat de la realitat de la 
pobresa a l’informe FOESSA mencionat anteriorment. La manca d’aquestes dades a Catalunya i a 
Manresa són un greu impediment per definir les polítiques per fer front a l’exclusió social. D’altra 
banda hem de lamentar que la feina feta a l’observatori de la inclusió social que va aparèixer el 
2010, no hagi tingut continuïtat. 

Pel que a fa a Catalunya, a la web del Departament de Benestar Social  i  Família apareix un 
Observatori  Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat  i  la Inclusió Social que no ofereix cap més 
document que el dossier de 2010 que justifica la seva necessitat. Quant a la Taula del Tercer 
Sector a Catalunya, el seu treball més recent publicat a la col·lecció dossiers és el document sobre 
la  pobresa infantil  a  Catalunya,  publicat  el  desembre de 2011,  que va aposar  de manifest  el 
creixement alarmant dels indicadors constatant que la taxa catalana de pobresa infantil era del 
23,7% (el 2010) quan la taxa mitjana de la Unió Europea del 2009 era del16%.  

Ens és més necessari que mai saber quantes famílies viuen sense ingressos, quantes famílies no 
disposen dels mínims recursos necessaris per fer front a les necessitats bàsiques: alimentació, 
vestit, habitatge. I quantes es veuen abocades a viure en condicions de màxima precarietat per no 
poder fer front al pagament dels rebuts de la vivenda l’aigua i la llum.

Cada dia que passa constatem a les  entitats  dedicades a treballar  per  la  inclusió social  que 
augmenten les famílies que malviuen amb els lots d’aliments, que demanen roba per anar vestits, 
que viuen en el que s’ha denominat “pobresa energètica”,

Moltes d’aquestes persones viuen amb vergonya la seva situació actual d’exclusió i mitiguen els 
seus problemes gràcies a la  solidaritat  de la xarxa familiar,  (que sovint  es sustenta sobre les 
pensions precàries de jubilats i pensionistes)  i veïnal, però no figuren a les estadístiques locals de 
l’exclusió perquè no s’acosten als serveis socials.

Cada dia que passa es fan més evidents els efectes d’aquesta situació entre els col·lectius més 
vulnerables: persones que viuen soles, gent gran, i nens.

Sota aquesta situació de pobresa amagada, es viu un dolor immens, que posa al límit la capacitat 
de resistència i  la salut  física i  mental  de moltes persones i  que aguditza els conflictes de la 
convivència.

Ens cal conèixer amb detall la magnitud del fenomen per fer-hi front avui i per impedir les seves 
funestes conseqüències per al futur del nostre país.

A continuació  reflectim  algunes  de  les  dades  obtingudes  dels  indicadors  de  l’observatori  de 
l’exclusió social a partir de dades proporcionades pels serveis socials municipals.
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3.2 Indicadors de l’activitat de Càritas  

2010 2011 2012 Increment

Total de persones acollides 748 2.163 2.922 290,64%

Ajudes en espècie 2.012 2.934 3.118 54,97%

Total de serveis prestats 5.173 6.943 7.408 43,20%

FONT: Informe de Càritas 2012.

Aquestes dades sobre l’activitat de Càritas dels darrers tres anys es comenten soles. L’increment 
de serveis prestats ha estat possible per l’augment de la solidaritat procedent de les donacions 
dels  particulars,  dels  voluntaris  i  de  l’esforçada  d’adaptació  que  està  portant  a  terme  tota 
l’estructura de Càritas integrada pels grups de Càritas de les  parròquies i per Càritas arxiprestal 
de Manresa.

3.3 Indicadors de l’activitat de la Plataforma d’aliments  

 2010 2011 2012 Increment
Total de persones acollides 1.680 2.275 5.642 235,83%
Ajudes en espècie 10.442 15.280 28.000 168,15%

FONT: Comunicació personal de Sor Lucía Caram

La Plataforma d’aliments de la Fundació Rosa Oriol, per la seva banda, ha incrementat durant els 
darrers  tres  anys  la  seva  activitat  mirant  d’abastar  la  creixent  demanda,  de forma que s’han 
incrementat un 235% les persones que han rebut ajudes i un 168% els lots d’aliments repartits.

Altres actuacions significatives d’aquesta entitat  són dos pisos de pas en actiu  que acullen 8 
persones i la inauguració d’un alberg prevista per al juny 2013 amb capacitat per a 15 persones. 
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4 Treball

4.1 Aturats a Manresa  

2008 2009 2010 2011 2012
Total aturats 3.200 5.704 6.874 6.883 7.138
Atur juvenil <25 anys 401 633 578 528 477
Atur > 45 anys 1.411 2.007 2.325 2.599 2.947

FONT: Idescat. 

Si hi ha una dada significativa de la profunditat de la crisis econòmica i social que esta patint la  
ciutat de Manresa és l’evolució del nombre d’aturats en els darrers 5 anys. Durant aquest període 
l’increment del nombre d’aturats ha estat d’un 123 %. Totes les franges d’edat s’han vist afectades 
però especialment aquest increment de l’atur s’ha encebat amb les persones majors de 45 anys 
amb un increment d’un 108%. La situació d’aquestes persones és doblement traumàtica, ja que 
han de sumar a la seva situació a l’atur amb que la majoria de les empreses no volen treballadors 
a partir d’aquestes edats. Curiosament hi ha una dada a la gràfica que ens crida l’atenció, que és 
l’atur juvenil que ens indica que a la ciutat de Manresa ha baixat en els últims anys. Això no és del 
tot correcte ja que la gràfica ens indica els aturats que estan inscrits als serveis d’ocupació i la 
majoria de joves a l’atur no estan inscrits a aquestes llistes per la qual cosa no estan considerats 
com persones a l’atur. Les dades del total d’aturats no provenen de les estadístiques dels inscrits 
als serveis d’ocupació, provenen de l’Enquesta de Població Activa (EPA), que segons totes les 
referències són més fiables perquè inclouen també els que no s’inscriuen als serveis d’ocupació 
perquè no confien en que els proporcionin feina.

4.2 Famílies amb tots els membres a l'atur i prestacions d’atur  
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2008 2009 2010 2011 2012
Prestacions d'atur 4.771 6.318 6.250 6.908 7.075
Famílies amb tots els membres a l'atur 770 1.308 1.342 1.626 1.790

FONT: SEPE Estadísticas. 

Una altra dada significativa de la crisis tant forta que estem patint és l’increment exponencial de 
les famílies amb tots els membres a l’atur. En els darrers anys ha estat d’un 132%. És una dada 
molt alarmant ja que és un reflexa de com està augmentant la pobresa en moltes llars de la nostra 
ciutat. 

L’increment de les prestacions d’atur ha estat en els darrers cinc anys d’un 48%. 
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5 Habitatge

5.1 El gran forat de la morositat en el sector de l’habitatge no el provoquen les hipoteques   
impagades

L’informe FOESSA 2013  destaca que el nombre d’execucions hipotecàries a tota Espanya va ser 
de 77.854 el 2011 i que les dades del primer trimestre de 2012 manifesten un increment del 20% 
respecte de l’any anterior, el que justifica l’increment de la conflictivitat social dels afectats per les 
hipoteques.

Quant al retard en el pagament de les factures de l’habitatge principal, l’enquesta de condicions de 
vida en el seu avanç de 2012, posa de manifest que el retard en el pagament s’ha incrementat un 
50% i ja afecta a un 7’4% de les llars espanyoles.

Pel que fa  les dades de Manresa, disposem de dades d’execucions hipotecàries i de l’evolució del 
nombre d’habitatges que han estat llogats així com del preu mitjà dels habitatges llogats. Aquestes 
dades són procedents de l’Agència de l’Habitatge del Departament de Territori i Sosteniblitat que 
proporciona dades de l’evolució trimestral del mercat de l’habitatge.

Les  dades  d’execucions  hipotecàries  són  procedents  del  Consell  General  del  Poder  Judicial 
recopilades  a  l’Anuari  estadístic  de  Manresa.  Aquestes  dades  no  discriminen  les  execucions 
hipotecàries de vivendes de primera residència de segona o de locals comercials.

Les dades sobre persones sense sostre procedeixen de Creu Roja i són recopilades per Serveis 
Socials de l’ajuntament de Manresa (només disponibles de l’any 2008).

Les dades de persones sol·licitants  d’ajuts  de lloguer  són proporciondes per  FORUM (només 
disponibles de l’any 2008).

L’informe continu del sector de l’habitatge de març de 2013 reflecteix, entre altres, les dades sobre 
la morositat en el sector immobiliari. En el gràfic adjunt es pot apreciar com la morositat de la 
construcció  ha  arribat  al  25% i  la  de  les  immobiliàries  al  30%.  Mentre  que  la  morositat  per 
l’adquisició  delEl  gran  forat  de  la  morositat  en  el  sector  de  l’habitatge  no  el  provoquen  les 
hipoteques  impagadess  habitatges,  de  1% a  l’any  2007,  el  2012  no  supera  el  4%.  A pesar 
d’aquests xifres, que demostren que en el sector de l’habitatge pesa molt més el deute de les 
empreses que  el  de  les  famílies,  el  govern  s’entesta  en bloquejar  el  canvi  de  legislació  que 
alleugeria l’enorme patiment social que provoca la legislació hipotecària radicalment injusta que 
produeix desnonaments sense parar.

D’altra  banda  aquests  dies  s’han  fet  públiques  les  dades  d’habitatges  buits  a  Catalunya.  El 
Departament de Territori assegura que a Catalunya hi ha 450.000 pisos buits, dels quals 80.000 
correspondrien a habitatges per estrenar. La xifra és el resultat d'un cens conjunt de la conselleria 
i el Col·legi de Registradors de Catalunya, i suposa 20.000 més dels que tenia comptabilitzats 
l'Idescat amb dades del 2011. La Generalitat crearà un nou impost que gravarà els pisos buits. La 
mesura, que encara s'està estudiant, afectarà bancs, promotors i altres entitats jurídiques, però no 
els particulars, i s'espera que es podrà aplicar aquest mateix any. Segons ha explicat el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, la intenció del govern, amb aquesta nova figura fiscal que 
s'inclourà en la llei d'acompanyament dels pressupostos, és estimular el mercat del lloguer i reduir 
la xifra de pisos desocupats de forma permanent i injustificada. El conseller creu, a més, permetrà 
que els preus dels lloguers siguin més baixos. La taxa es concretarà en la llei d’acompanyament 
dels pressupostos. 

Pel que fa a Manresa, les dades publicades són d’escàndol: A Manresa  hi ha 39.605 habitatges, 
dels quals, 9.434 són buits, els que comporta una percentatge del 23,82%. Aquest indicador és el 
més elevat de les ciutats importants de Catalunya. Molt allunyat del 15% de Terrassa, el 14% de 
Girona o de Cerdanyola  del  Vallès,  que són les ciutats  que segueixen a  Manresa en aquest 
vergonyós ranquing.
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http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Estadistica/Estadistiques%20dhabitatge/Informe/Informe%20continu%20sobre%20el%20sector%20de%20lhabitatgeaCatalunya/docs/Informe_continu_1303.pdf
http://www.ajmanresa.cat/web/imatges/continguts/doc_contingut_10283.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=81aa452e91b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=81aa452e91b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


5.2 Habitatge de lloguer  

5.2.1 Cost de l'habitatge de lloguer

Les dades de l’indicador del cost promig del lloguer mensual mostren una davallada significativa i 
sostinguda al llarg del període 2008-2012 de 483€ a 377. La reducció ha estat del 28;20%

5.2.2 Nombre de lloguers

Quant al nombre de pisos ocupats en règim de lloguer. La reducció del preu es mostra favorable a 
l’increment del nombre de pisos llogats de forma que en el mateix període es va passar de 1.391 
pisos a 1.926, és a dir amb un increment del 27,7%.

2008 2009 2010 2011 2012
Cost de l'habitatge de lloguer en euros 483 451 420 392 377
Nombre de lloguers 1.391 1.638 1.738 1.859 1.926

FONT: Gencat. 
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Si be és cert que la situació general no és gens favorable a la compra de pisos, el cert és que la 
disminució del preu mostra un canvi molt semblant a l’increment del nombre de pisos llogats, com 
es pot apreciar al gràfica següent:

5.2.3 Sol·licitants d'ajut per lloguer de l'habitatge

Les  dades  de  sol·licituds  concedides  per  al  lloguer  a  la  província  de  Barcelona  mostren  un 
increment constant entre els anys 2008 i 2010 i una sobtada disminució el 2011 a causa de les 
retallades.

De forma semblant la quantia mensual de les ajudes a Catalunya,  oscil·lant entorn dels 200€ 
mostren el creixement fins al 2010 i la davallada posterior. Les dades de Manresa disponibles fins 
al moment són de l’any 2008 amb 913 sol·licitants.

5.3 Habitatges desnonats (execucions hipotecàries) i habitatges buits  

Pel que fa a les execucions hipotecàries les dades mostren un creixement sobtat entre 2008 i 
2009 passant de 278 a 580. A l’any 2010, les dades oficials sobre Manresa són de 557 execucions 
hipotecàries, el que suposa més d’un desnonament per dia.

Pel que fa a Manresa, s’ha comentat anteriorment que a la ciutat hi ha 9.434 pisos buits.

Càritas gestiona 4 pisos de pas per a famílies en procés d’inclusió social. 

5.4 Persones sense sostre (Creu Roja)  

2009 2010 2011 2012
Persones sense sostre 18 73 75 154

FONT: Ajuntament de Manresa. Serveis Socials. 

Un altre dels aspectes que reflexa la profunditat de la crisi econòmica i social a la nostra ciutat és 
l’augment de les persones sense sostre registrades per Creu Roja a Manresa. Hem passat de 18 
persones al 2008 a 154 persones al 2012 amb un increment de més d’un 700%.

L’ajuntament de Manresa disposa de 36 pisos dedicats a lloguer social gestionats per FORUM que 
es troben totalment saturats. El consistori ha fet públic darrerament la signatura d’un conveni amb 
l’entitat bancària Catalunya Caixa per tal de disposar de 23 pisos més per fer front a una demanda 
real molt més elevada que s’espera poder cobrir cercant acords amb altres entitats bancàries.
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6 Salut

En  els  darrers  anys  l'àmbit  de  la  salut  s'ha  vist  afectat  molt  considerablement  arran  de  les 
conseqüències de la crisi econòmica i social. Aquest fet es pot constatar a través de qualsevol 
dels indicadors que utilitzem per apropar-nos a comprendre aquesta realitat. 

Tot i no tenir dades actualitzades fins a dia d'avui de tots els indicadors, aquesta tendència no fa 
més que seguir augmentant progressivament fins a arribar a xifres alarmants i que afecten de 
forma molt directa el dia a dia de les persones. 

En el cas concret de Manresa i segons l'Informe d'Inclusió Social del 2010, les dades demostren 
que les persones que estan en una situació socioeconòmica pitjor també acostumen a presentar el 
pitjor estat de salut. Així, la condició de pobresa i estil de vida són determinants de la salut. 

D'altra banda, l'augment de l'esperança de vida produeix l'envelliment de la població i, per tant, 
l'augment de les malalties associades a aquesta franja d'edat. 

Altres  col·lectius  com  la  infància,  adolescència  i  les  dones  també  continuen  patint  diversos 
problemes de salut, tals com trastorns alimentaris i d’estètica, consum de tòxics, la sexualitat i els 
accidents de trànsit, etc. Segons serveis socials i organismes locals, la crisi també afecta a la salut 
mental, sobretot provocant més estrès, depressió i altres desordres mentals. 

6.1 Salut mental  

La salut  mental  és una de les esferes  que s'han vist  més afectades quan parlem en termes 
generals de salut, com ho demostren les dades i la gràfica següents. 

2008 2009 2010
Trastorns mentals severs 4.720 4.982 5.636
Primeres visites (adults, infants i joves) 3.300 4.340 4.557

FONT: Althaia (Anuari Estadístic Manresa 2011).

6.2 Indicadors de ús i freqüentació de serveis de salut  

6.2.1 Visites d'atenció primària als centres Althaia. Assistent social, consultes externes i 
urgències

Les visites a assistència social han augmentat de forma molt considerable els darrers anys. Si bé 
no tenim dades actualitzades fins al moment present, aquest increment denota de manera clara 
l'augment de les necessitats bàsiques de moltes famílies i la necessitat de donar resposta a les 
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dificultats amb les que es troben (assistint a l'assistència social).

2008 2009 2010
Visites a assistència social Althaia 2.288 2.458 2.604

FONT: Althaia (Anuari Estadístic Manresa 2011).

Pel que fa a les visites a consultes externes, tant pel que fa a les primeres com a les successives 
també han augmentat de forma exponencial els darrers anys. I si ens concentrem en les visites a 
urgències, aquestes també han patit un augment molt destacable. 

2008 2009 2010 2011 2012
Visites a consultes externes 217.546 241.380 302.317 - -
Visites a urgències 122.946 127.559 124.051 127.889 132.406

FONT: Althaia (Anuari Estadístic Manresa 2011).

6.2.2 Llits hospitalaris per 1000 habitants al Bages

En relació al número de llits hospitalaris que hi ha disponibles a la comarca del Bages per cada 
1000 habitants, aquests també han disminuït.  La davallada més considerable es fa palesa de 
forma més clara a partir del 2009 i 2010, moment en el que les retallades es comencen a imposar 
més dràsticament.

2008 2009 2010 2011
Llits hospitalaris per 1.000 habitants al Bages 5,25 5,57 5,56 5,46
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FONT: Idescat.

6.2.3 Estada mitjana a l'hospital en dies

L'estada  mitjana  a  l'hospital,  comptabilitzat  en dies,  ha disminuït  en  els  darrers  anys.  Aquest 
decreixement es deu al fet d'optimitzar els recursos dels que disposa l'hospital, atenent a més 
pacients (com s'ha pogut  constatar  amb les  altres  dades),  però  amb els  mateixos  o inferiors 
recursos destinats, com a conseqüència de les constants i creixents retallades econòmiques que 
s'estan fent en l'àmbit de la sanitat. 

2008 2009 2010
Estada mitjana (en dies) a l'hospital 5,07 4,99 4,9

 FONT: Althaia (Anuari Estadístic Manresa 2011).

La reducció d’estades mitjanes també afecta als llits socio-sanitaris, i a les places privades de les 
residències de llarga estada en les quals s’observa una important reducció de demandes a causa 
de la crisi.

6.2.4 Reingressos hospitalaris (<30 dies i de 30 a 180 dies)

Els reingressos hospitalaris de menys de 30 dies han sofert des del 2008 fins al 2012 un lleuger 
augment, si bé és cert que entre els anys 2009 i 2010 es va produir un decreixement. Pel que fa a 
reingressos de 30 a 180 dies hi ha hagut unes fluctuacions considerablement diferents.

Aquesta gràfica constata clarament la incidència de l'augment devastador de les retallades dutes a 
terme a l'àmbit  de la salut partir  de l'any 2011. La política hospitalària es basa en assolir  les 
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estades  més  reduïdes  possibles  per  part  dels  pacients  als  hospitals.  Aquesta  consideració 
provoca, en molts casos, que els pacients hagin de reingressar, degut a complicacions o dificultats 
en la millora de la seva malaltia. 

Aquesta dada confirma i recolza l'anterior dada descrita pel que fa a l'estada mitjana de dies a 
l'hospital, creant una correlació directament proporcional: a menys dies d'estada a l'hospital, més 
reingressos hospitalaris.

2008 2009 2010 2011 2012
Reingressos hospitalaris <30 dies 2.493 2.137 1.971 2.068 2.525
Reingressos hospitalaris 30-180 dies 3.274 2.969 3.028 2.981 3.273

FONT: Control gestió Althaia.
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7 Educació

7.1 Nombre d'alumnes d'ESO que no obtenen el certificat i absentisme escolar.  

2009 2010 2011 2012
Nombre d'alumnes d'ESO que no obtenen el certificat 19,80% 19,30% 19,20% 18,10%
Absentisme escolar 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

FONT: Inspecció d'ensenyament. 

Podem veure com el fracàs escolar es manté estable en els darrers anys. La tendència és a la 
baixa i segurament es degut a que les matricules de persones més grans, forçats per la necessitat 
d’estar formats per poder entrar de nou al mercat laboral, ha pujat considerablement en els darrers 
anys i aquest tipus d’estudiants generalment acaben els seus estudis.

L’absentisme es manté constant i bastant baix en els darrers anys.

7.2 Llars d'infants públiques.  

2008 2009 2010 2011 2012
Places existents 533 607 607 607 617
Places ofertades 315 390 355 357 356
Places demandades 753 779 727 695 577
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FONT: Comunicació Ajuntament de Manresa 

Els efectes de la  crisi  es veuen clarament  reflectits  en aquesta gràfica.  Cada cop les places 
demandades són més baixes. El salt més important el veiem entre l’any 2011 i 2012, la reducció 
de places demandades va ser d’un 17%. L’acumulat dels últims 4 anys és d’un 29%. Segurament 
aquest any continuarà la tendència sobretot degut a que l’ajuntament de Manresa ha pujat les 
taxes mensuals quasi un 10%, incloent una matrícula anual, i a més a més ha tret pràcticament les 
ajudes  a  les  famílies  nombroses.  Aquest  fet  des  de  les  famílies  ha  estat  denunciat  tant  a 
l’ajuntament com al diari de la ciutat, Regió 7. 

Un altre efecte de la crisi ha estat que per culpa de les retallades els consells escolars no han 
pogut atendre a totes les demandes de beques menjadors que per a molts infants eren l’únic àpat 
diari consistent. Aquest fet ha tingut dues conseqüències; la primera és la desnutrició d’un nombre 
important d’infants i la segona, i degut al fet de marxar de l’escola per anar a “dinar” a casa, és 
que molts d’ells ja no tornen a la tarda a les aules.

Una altre dels efectes de les retallades afecta la capacitat de les AMPA d’organitzar activitats de 
reforç escolar, el que redunda negativament, un cop més en els alumnes amb més dèficits socials. 

Els  efectes de la  crisi  es veuen clarament  reflectits  en aquesta gràfica.  Cada cop les places 
demandades són més baixes. El salt més important el veiem entre l’any 2011 i 2012, la reducció 
de places demandades va ser d’un 17%. L’acumulat dels últims 4 anys és d’un 29%. Segurament 
aquest any continuarà la tendència sobretot degut a que l’ajuntament de Manresa ha pujat les 
taxes mensuals quasi un 10%, incloent una matrícula anual, i a més a més ha tret pràcticament les 
ajudes  a  les  famílies  nombroses.  Aquest  fet  des  de  les  famílies  ha  estat  denunciat  tant  a 
l’ajuntament com al diari de la ciutat, Regió 7. 

Un altre efecte de la crisi ha estat que per culpa de les retallades els consells escolars no han 
pogut atendre a totes les demandes de beques menjadors que per a molts infants eren l’únic àpat 
diari consistent. Aquest fet ha tingut dues conseqüències; la primera és la desnutrició d’un nombre 
important d’infants i la segona, i degut al fet de marxar de l’escola per anar a “dinar” a casa, és 
que molts d’ells ja no tornen a la tarda a les aules.

Una altre dels efectes de les retallades afecta la capacitat de les AMPA d’organitzar activitats de 
reforç escolar, el que redunda negativament, un cop més en els alumnes amb més dèficits socials.
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8 Nouvinguts

8.1 Arrelament i reagrupament familiar  

8.1.1 Arrelament familiar

2008 2009 2010 2011
Demandes d'arrelament familiar 433 483 329 290
Informes favorables d'arrelament familiar 331 142 229 255

FONT: Comunicació Ajuntament de Manresa

Els informes d’arrelament va dirigit a les persones estrangeres empadronades en un municipi de 
Catalunya que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i 
no tinguin vincles familiars amb altres estrangers residents.

Veiem com les demandes d’informes d’arrelament a Manresa estan baixant considerablement. En 
els últims 3 anys el descens ha estat d’un 33%. El motiu principal és que la comarca del Bages 
està sent molt castigada per l’atur i en l’actualitat és molt difícil trobar feina. Això està provocant un 
descens en la població de Manresa.

8.1.2 Reagrupament familiar

2009 2010 2011
Demandes de reagrupament familiar 334 236 334
Informes favorables de reagrupament familiar 266 197 164
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FONT: Comunicació Ajuntament de Manresa

Podem veure que les demandes favorables han disminuït d’una forma alarmant en els últims anys. 
Els motius els hem de buscar en primer lloc en que per sol·licitar un reagrupament familiar s’ha de 
disposar  d'una  autorització  de  residència  renovada  i  tenir  autorització  per  residir  a  Espanya 
almenys 1 any més; caldrà acreditar disposar de prou ingressos econòmics pel manteniment de la 
nostra  família  i  d'un  allotjament  adequat  (mitjançant  un  informe d’estrangeria  d’adequació  de 
l’habitatge o, mitjançant una acta notarial si no ens emeten l’informe municipal en 30 dies) a més 
de la dependència econòmica i raons que justifiquin la necessitat de dur a terme el reagrupament 
en els casos dels ascendents. I en segon lloc i degut a la crisis tan econòmica com social que està 
patint la nostra ciutat moltes famílies estrangeres els hi és impossible complir amb els requisits 
que es demanen per poder sol·licitar el reagrupament familiar.

8.2 Habitants estrangers empadronats. Estrangers nouvinguts i estrangers retornats  

2008 2009 2010 2011 2012
Habitants estrangers empadronats a Manresa 13.855 13.912 13.950 14.107 13.793
Nouvinguts 3.039 1.906 1.863 1.823 1.331
Retornats (al lloc de procedència o altres) 1.708 1.710 1.686 1.525 1.507
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FONT: Comunicació Ajuntament de Manresa.

El  descens  d’habitants  estrangers  en  els  últims  5  anys  podem  pensar  que  ha  estat  poc 
significativa. Però la realitat és que aquest descens és molt important si veiem l’increment dels 
anys anteriors. Al Maig del 2001 el nombre d’estrangers empadronats a Manresa eren de 2534 i al 
Juliol  del  2003 aquesta xifra s’havia duplicat  passant  a ser  de 5458.  En dos anys el  nombre 
s’havia  incrementat  un  100%.  Però  això  no  és  tot,  en  els  següents  tres  anys  l’increment 
d’estrangers empadronats va tornar a augmentar un 100% passant a ser un total de 10324 al Juny 
del 2006. Això ens indica la importància d’aquest petit descens del darrers anys ja que veníem 
d’increments molt elevats.

Els efectes de la crisi a la nostra ciutat queda palès en el descens dràstic de l’arribada de 
nouvinguts en els darrers anys. Podem veure a la gràfica que aquest descens ha estat d’un 56%, 
passant de 3039 nouvinguts al 2008 a 1331 al 2012. També observem que primer cop a l’any 2012 
el nombre de retornats supera al de nouvinguts i aquest és un dels motius del descens de la 
població immigrant a la nostra ciutat.
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9 Convivència, integració social i col·lectius amb problemes específics

En aquest apartat hi hem volgut recollir i reflectir la situació, igualment dramàtica, d'altres grups, 
col·lectius o franges d'edat, que no es tracten en els altres apartats d'aquesta anàlisi. 

Concretament ens referim a problemàtiques específiques com ara les d'infants i adolescents, els 
canvis  familiars,  les  persones  immigrades,  les  d'aquelles  persones  que  estan  empadronades 
soles, les persones amb drogodependències, les persones que estan reconegudes legalment amb 
algun grau de disminució i, sobretot, el col·lectiu de la gent gran o de la tercera edat, un dels que 
s'han vist més directament afectats en els darrer anys. 

9.1 Famílies, infància i adolescència  

El elevats riscos de les classes socials més desafavorides i les noves formes de convivència, tals 
com les llars monoparentals i  unipersonals, afegit  a la situació de crisi  econòmica ha portat a 
l’augment de la vulnerabilitat a les famílies.  Alhora, la crisi econòmica dificulta encara més les 
separacions i els divorcis a Catalunya i fa que encara hi hagi major conflictivitat a les llars (sobretot 
entre parelles)1.

Any rere any, des dels EBAS es detecta un augment de casos d’adolescents en conductes de risc, 
casos d’absentisme escolar i monoparentalitat. La desmotivació dels joves també es trasllada en 
el  món  laboral  degut  a  l’actual  crisi.  La  infància  pateix  directament  l’angoixa  per  la  situació 
econòmica familiar, tot i que sigui la part menys visible de la crisi2. 

9.2 Persones immigrades  

Les persones immigrades han estat de les més perjudicades per l’augment de l’atur, la qual cosa 
han sorgit  noves formes de supervivència:  homes que marxen a l’estranger deixant  la família 
“sola” aquí, o bé enviar la dona i fi lls al país d’origen. Això provoca un deteriorament emocional. 
La manca de feina dificulta la renovació dels permisos de residència i  treball  amb la població 
immigrada que fa menys de 5 anys que estan residint al país d’acollida3.

9.3 Persones empadronades soles en un pis  

2008 2011
Persones empadronades soles en un pis 7.420 9.158

FONT: Ajuntament de Manresa. Padró d'habitants

1Ídem
2De l'informe Manresa Inclusió 2010
3Ídem
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Pel que fa al nombre de persones empadronades soles en un pis, aquesta dada ha augmentat 
significativament en els darrers anys. Una línia ascendent que fa l'efecte de no variar el seu sentit 
en els anys posteriors. 

9.4 Tractaments per drogodependències al Bages  

2008 2009 2010
Tractaments per drogodependències al Bages 134 166 163

FONT: Idescat. 

Pel que fa a les drogodependències que s'han tractat a la comarca del Bages,  aquestes han 
augmentat,  fet  que  constata  un  augment  de  les  persones  drogodependents  i  de  les 
drogodependències  en  general  i  que  tot  i  no  tenir  dades  actualitzades  és  una  dinàmica  que 
tendeix a créixer de forma preocupant. 

9.5 Persones amb reconeixement legal de disminució i de dependència  

Persones amb  reconeixement legal disminució i  dependència 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.886 3.196 3.387 4.086 4.406 4.492 4.734 4.979 5.146 5.611 5.684

FONT: Idescat i Departament d'Acció Social i Ciutadania.
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El nombre de persones amb reconeixement legal de disminució, parlant del total, sense tenir en 
compte el grau, ha augmentat de forma alarmant durant els darrers anys. 

Aquesta dada és alarmant, tenint en compte les retallades que s'estan fent en el camp de la salut, 
i a més a més després dels canvis anunciats pel govern de l'Estat Espanyol pel que fa a la Llei de 
la  Dependència,  que  si  ja  es  podia  considerar  que  era  insuficient,  a  partir  d'ara  encara 
condicionarà més greument totes aquelles persones que en són beneficiàries. 

2008 2009 2010 2011 2012

Persones valorades per la llei de dependència (grau I) 278 326 322 286 180

Persones valorades per la llei de dependència (grau II) 394 257 202 168 86

Persones  valorades per la llei de dependència (grau III) 316 171 74 50 15

FONT: Generalitat de Catalunya (facilitades per l'Ajuntament de Manresa). 

Com es pot veure en el gràfic, el descens de les valoracions de dependència és molt dràstic. Els 
reconeixements de dependència van ser més elevats durant els primers anys d'entrada en vigor 
de la Llei de Dependència perquè el punt més àlgid de les sol·licituds es va donar el 2008, dos 
anys després de l'entrada en vigor de la llei  un cop es van implantar els recursos per fer les 
valoracions4. 

A principis de maig el govern de Mariano Rajoy va anunciar a la Unió Europea el que comportarà 
un cop fatal per a la llei de la dependència. Concretament, una retallada de 1.108 milions, més del 
que hi havia previst per retallar per aquest any 2013 (1.087 milions). A més a més, anuncia que 
augmentarà un 50% el copagament, que assumeixen els mateixos usuaris de la prestació. Tot això 
quan el cost total anual de l'aplicació de la llei a Espanya puja a uns 6.000 milions d'euros, que 
paguen  la  majoria  les  comunitats  autònomes  i  un  10%  prové  del  copagament,  és  a  dir, 
l'assumeixen els beneficiaris. (El Periódico en línea, 2 de maig 2013. Consultat el 20 de maig)

4 http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/catalunya-seguiment-01.pdf 
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9.6  Gent gran

2005 2006 2007 2008
Població >75 anys amb alguna discapacitat reconeguda 15,2% 14,8% 15,9% 17,4%

FONT: Departament d’Acció Social i Ciutadania. Informe Manresa Inclusió 2010. 

El col·lectiu de gent gran o de la tercera edat també viu la situació de crisi i també es veu afectat 
per un augment de les discapacitats que els afecten. D'aquesta manera, com es pot comprovar en 
el gràfic, les discapacitats reconegudes en la població major de 75 anys han tendit a augmentar en 
els darrers anys. 

2008 2009 2010 2011
Places residències per la gent gran 588 565 53 553

FONT: Idescat. 

Les places públiques a les residències per a la gent gran han patit una davallada entre els anys 
2008 i 2011. Entre el 2010 i 2011 s'han recuperat algunes places i la tendència s'ha revertit, però 
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tot i això les places ofertades encara són molt inferiors als nivells dels quals es provenia. 

La gent gran és un dels col·lectius més vulnerables en el moment actual, tant pel que fa al moment 
de crisi i a les retallades que estem patint com pel que fa a la pròpia evolució demogràfica de la 
població.

Així, constatem que la població catalana (i la manresana per correlació) està experimentant un fort 
procés d'envelliment  de la població provocant  que cada vegada siguin més les persones que 
ocupen aquesta franja de la tercera edat.   Les retallades en polítiques socials provoquen que 
aquest grup sigui un dels més afectats, sobretot qualitativament parlant. 

Encara que no disposem de dades estadístiques concretes, compartir la observació de l’entorn 
que ha comportat el treball amb els grup`s parroquials de Càritas ens ha permès constatar que la 
gent gran és un dels col·lectius que es veu més afectat, ja que si bé és un dels que necessitaria 
més  serveis  per  donar  resposta  i  cobrir  les  seves necessitats  especials,  tals  com places  en 
residències o atenció en salut, les retallades de pensions i en sanitat que s'estan produint només 
fan que deixar-los en una situació de vulnerabilitat exposats sovint tan sols al recolzament i a la 
solidaritat familiar.

A més a més, avui encara ha fet un gir més paradoxal la seva situació, ja que degut a la situació  
de crisi global en la que ens trobem, moltes famílies no poden fer front a la despesa que suposa, 
per  exemple,  tenir  una persona  gran en  una residència,  i  per  això  moltes  famílies  es  veuen 
obligades a treure el seu familiar d'aquest equipament. Com a conseqüència aquestes persones 
passen a viure amb la família, eixamplant el nucli familiar. Aquest fet comporta conseqüències de 
diversos  tipus,  d'una  banda  a  nivell  afectiu  o  psicològic  les  famílies  no  tenen  perquè  estar 
preparades per fer front, ni tampoc per atendre les necessitats físiques que aquelles persones 
puguin tenir. Les tensions familiars poden veure's agreujades, amb el pes que suposa haver de 
cuidar a persones grans que poden estar afectades per demències o en fases senils.  És una 
càrrega més de treball per la família, que pot veure estroncada la seva estabilitat. Molts canvis als 
que no tothom és capaç de fer-hi front de manera efectiva. 

En molts altres casos, la manca d’ingressos familiars comporta que la resta de la família hagi de 
recórrer als ingressos d'aquell avi o àvia per poder fer front a les depeses bàsiques d’un grup 
familiar molt més ampli. 

A Manresa, això es constata en una baixada de la demanda de places residencials privades, per 
evitar la despesa i comptar amb l'ingrés que suposa la pensió. Pel que fa a places públiques, però, 
les llistes d'espera es mantenen. Aquesta baixada és un dels motius pels quals, a Manresa, la 
Fundació Sociosanitària de la ciutat ha decidit aparcar el projecte de fer una residència d'avis de 
120 places al municipi. La qüestió és que la necessitat de places residencials hi és, però no la 
capacitat  adquisitiva  per  fer  front  a  la  despesa  que  això  suposa.  Una  plaça  privada  en  una 
residència pot costar entre 1.600 i 1.900 euros el mes en funció del grau de dependència. En 
canvi en una plaça pública el preu el marca el nivell d’ingressos i el patrimoni que tingui la persona 
pensionista5. 

La  llei  de  la  dependència  ha  permès  a  serveis  socials  detectar  més  persones  en  situació 
vulnerable que no es coneixia, com ara casos d’esgotament familiar, estrès, desconeixement del 
servei,  etc.  L’augment  de  persones  dependents  ateses  ha  portat  a  una  major  saturació  dels 
Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD). Tot i que la gent gran no tingui tantes dificultats en època de 
crisi, viuen amb angoixa el reagrupament familiar i el fet d’anar a viure en residències (lloc poc 
íntim i desconegut). Les dones segueixen sent un col·lectiu que pateix majors càrregues familiars i 
moltes d’elles segregació laboral6.

5 Regió 7 de 15 maig 2013. Consultat el 20 de maig
6 De l'informe Manresa Inclusió 2010
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10 L’exclusió social vista des de les parròquies

Com  s’ha  mencionat  a  la  introducció,  alguns  grups  parroquials  de  Càritas  de  Manresa  han 
participat activament en la tasca d’analitzar la realitat d’exclusió social del seu entorn. S’ha fet a 
partir d’instruments que tenien la mateixa estructura que el cos d’aquest informe. 

El resum de les seves aportacions ens permet copsar la diversitat de situacions en els diferents 
barris, i fis i tot dins d’un mateix barri.

10.1 Parròquia de St. Pere Apòstol  

10.1.1 Descripció de l'entorn

El barri ha viscut  una forta  transformació en pocs anys. Es composa d'un sector més antic de 
població que encara manté un ambient de relació veïnal i de proximitat, d'altres sectors que son 
fruit de l'eixample de Manresa i  que o bé fan funció de ciutat dormitori o bé estan per consolidar 
degut al gran nombre d'habitatges vuits. Cal afegir la urbanització de Pineda de Bages que utilitza 
els  serveis  de  la  parròquia  de  Sant  Pere  Apòstol  o  la  de  Santpedor  depenent  de  les 
circumstàncies.

10.1.2 Radars del barri

Ha estat difícil disposar de radars per a la detecció de les necessitats amagades, tant  per la 
discreció i prudència necessària com per la creixent desaparició del petit comerç de proximitat.

10.1.3 Recursos del barri

El barri té una oficina d'atenció per a l'Assistència Social a la ciutat, a l'Ateneu de les Bases. 
L'AAVV de la carretera de Santpedor ofereix activitats per a la gent gran.

Pel que fa a ensenyament disposa de quatre guarderies: Salle,  Sagrat Cor, La baldufa i Petit 
Príncep; dues escoles privades i dues públiques i un institut.

El barri disposa d'espais urbans que faciliten la convivència tant a infants i pares com a gent gran.

A la parròquia hi ha un grup de visitadors de malats d'edat avançada. Els feligresos col•laboren 
amb Càritas, de manera notòria, amb aportacions econòmiques i en espècies.

10.1.4 Realitat detectada

En general la gent que s'acosta a la parròquia no planteja necessitats d'atenció. S'ha derivat a 
Càritas Arxiprestal  un cas amb necessitat  d'ajut  per habitatge i  alimentació que ha estat  atès 
prèvia valoració. Comença a preocupar seriosament la situació de gent gran que o bé han d'ajudar 
als fills o bé es van fent grans amb dificultats pera gestionar la soledat, no vol dir això que els fills  
no se'n cuidin, però viuen en soledat. També preocupa la situació de parelles grans on un dels dos 
pateix greu deteriorament físic i psíquic, requerint constant atenció del cònjuge.

Aquest col·lectiu de gent gran fan trobada en els actes litúrgics i els permet estar pendents els uns 
dels altres.

10.1.5 Projecció

Es fa necessari  consolidar un equip de Càritas que vetlli  per detectar  i  acollir  les necessitats 
amagades.

Cal saber com atendre a aquells qui aparentment no necessiten ser atesos, com comunicar a la 
comunitat en general l'atenció i dedicació que alguns veïns, ja grans, presten a d'altres.

Caldria conèixer millor la realitat de les escoles.
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Es  demana  a  Càritas  Arxiprestal  que  faci  arribar  a  les  parròquies  notes  sovintejades  de 
recordatori, demandes d'aliments concrets, agraïments,.. tal com s'ha fet amb les reflexions de la 
passada quaresma.

10.2 Parròquia de Nostra Senyora de l'Esperança  

10.2.1 Descripció de l'entorn

L'entorn de la  parròquia presenta realitats  molt  diferenciades:  adossat  a la  muntanya el  nucli 
origen del barri, a la part més baixa el regadiu d'horta manresà, i formant un continu urbà amb la 
Mion la zona universitària i de noves edificacions.

S'ha centrat l'atenció en el nucli antic.

10.2.2 Radars del barri

El grup de Càritas parroquial ha contactat amb l'AAVV, amb el petit comerç: farmàcia, merceria.,  
alimentació..., amb el Centre cívic i amb persones que podien informar de la situació dels seus 
veïns de carrer. 

10.2.3 Recursos del barri

Escola, guarderia, ludoteca, Centre Cívic de la Generalitat, pisos tutelats, reforç escolar i veïns 
que ajuden a altres veïns. Centre de cultura.S'ha iniciat un grup de meditació i relaxació.

10.2.4 Realitat detectada

En el Centre Cívic ens parlen de nens amb dificultats d'aprenentatge, en els pisos tutelats d'alguna 
situació molt precària.

S'ha vist algun cas de fills adults que retornen a la casa paterna.

Hi ha una família vivint en una caravana que diu no necessitar ajuda.

Home adult sense ingressos suficients però que "es busca la vida". En general, encara que hi 
puguin haver dificultats, la situació sembla estar controlada

10.2.5 Projecció

Falta contactar amb l'escola.

Cal posar en valor la feina que s'ha fet, donar-la a conèixer, convidar a tenir els ulls oberts per 
poder allargar la ma, posar atenció en les causes i fer-hi front.

Mantenir  la vigilància atenta a una realitat  que probablement es deteriorarà,  a les necessitats 
amagades que fins ara no s'han trobat, preparar-se pel que pugui venir, obrir i cuidar espais de 
trobada i acolliment que facilitin la comunicació.

10.3 Parròquies de La Seu/ El Carme  

10.3.1 Descripció de l'entorn

Les parròquies de la Seu i del Carme fan un recull conjunt donat que tenen el mateix rector i 
comparteixen unes característiques comunes.

Situades en el casc antic de la ciutat l'àmbit d'influència de les parròquies esta habitat per una 
població autòctona força envellida i un important nombre d'immigrants. 

En aquest darrers anys la fuga cap a part més noves de la ciutat, el tancament del petit comerç i el 
deteriorament dels edificis antics afavoreixen situacions de solitud i invisibilitat als veïns grans que 
hi queden. Cal afegir les diferències culturals, llegendes urbanes i els rumors poc fonamentats 
sobre els nouvinguts per explicar una situació força fragmentada.
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10.3.2 Radars del barri

Els  grups  de  Càritas  parroquial  son  mol  reduïts  i  treballen  tant  com  poden  al  servei  de  les 
parròquies, no disposant de més temps per a poder fer de radars.

10.3.3 Recursos del barri

AAVV, escola, hospital, CAP, Mesquita...

10.3.4 Realitat detectada

Tot i no haver pogut fer un treball de detecció acurada, la realitat mostra una població autòctona 
envellida, un casc antic que va quedant buit i deteriorat que fa pensar en precarietats amagades i 
problemes de solitud.

D'altre banda el gran nombre de població nouvinguda presenta les dificultats pròpies derivades 
d'estar  sense  feina,  de  no  cobrir  les  necessitats  bàsiques,  de  precarietat  en  l'habitatge, 
coneixement de la llengua...

10.3.5 Projecció

Tot i no haver pogut fer un treball de detecció acurada, la realitat mostra una població autòctona 
envellida, un casc antic que va queden buit i deteriorat i fa pensar en precarietats amagades i 
problemes de solitud.

D'altre banda el gran nombre de població nouvinguda presenta les dificultats pròpies derivades 
d'estar  sense  feina,  de  no  cobrir  les  necessitats  bàsiques,  de  precarietat  en  l'habitatge, 
coneixement de la llengua...

Es veu com un avantatge i a l'hora una dificultat la proximitat de la seu de Càritas Arxiprestal

Es necessita reforçar els equips de Càritas parroquials. Caldria un millor coneixement de l'entorn 
donat que no es detecten dificultats, cosa que no concorda amb la situació general.

En compartir barri amb la Mesquita Es planteja l'objectiu de conèixer més i millor la comunitat 
musulmana.

10.4 Parròquia de Nostra Senyora de Montserrat  

10.4.1 Descripció de l'entorn

L'entorn parroquial esta compost per quatre barris ben diferenciats: Balconada vella, habitada per 
una població envellida que va migrar a Manresa en la dècada dels seixanta i setanta; Balconada 
nova, habitada per una població més jove majoritàriament filla de la Balconada vella; Cal Gravat, 
barri de caire residencial amb una població més benestant que ara comença a notar els efectes de 
la crisi; Les Escodines (Divina Pastora i Santa Clara), demogràficament molt variada, l'habita gent 
gran amb arrels  al  barri  històric  manresà,  gent  jove atreta pels  edificis  de nova construcció,  i 
població nouvinguda.

10.4.2 Radars del barri

S'ha disposat d'un grup de voluntaris que, en repartirse les tasques per a fer l'anàlisi, han pogut 
cobrir tres dels barris: Balconada nova, Balconada vella i Cal Gravat.

S'ha contactat amb entitats, organismes, centres educatius i associacions que han aportat la seva 
visió a partir de les fitxes dissenyades per l'equip coordinador. Sha fet un treball porta a porta en 
un cinquanta per cent dels barris.
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10.4.3 Recursos del barri

Casal de la Gent Gran de la Balconada, Nord de la Dona, AAVV de la Balconada, AAVV de Cal 
Gravat, UE la Balconada, CEIP Serra i Hunter, IES Cal Gravat, Gugu esplai, Centre Obert, suport 
escolar Puntal,Serveis Social Zona Llevant i Cap Sagrada Família.

Càritas parroquial ofereix un horari  setmanal per a l'acolliment.

10.4.4 Realitat detactada

Balconada vella: Població força envellida que acull i manté a fills i nets que han quedat sense 
ingressos. Problemes de salut o d'obtenció de productes farmacèutics.

Casos de soledat. Atur. La solidaritat veïnal és alta.

Balconada nova:  En  ser  una població  més jove destaca l'atur  juvenil  i  d'adults.  Dificultat  per 
gestionar el temps, augment del consum de drogues.

Cal Gravat: Joves i adults en atur. En haver una alta quantitat de jubilats no gaire envellits i poca 
gent que viu sola fa pensar en una forta xarxa de solidaritat familiar.

Des  de  les  entitats  consultades  detecten  augment  de  l'absentisme  escolar,  desmotivació  i 
frustració entre nens i joves, manca de recursos per l'adquisició de material escolar i activitats 
esportives, culturals o lúdiques, visibilitat del jovent per carrers i places, augment de l'angoixa, 
manca d'espectatives, augment d'addiccions, manca de productes farmacèutics, manca d'higiene i 
cura personal  derivades de la pobresa i augment de la xenofòbia.

L'análisi  ha permès saber de l'existència de persones discapacitades al barri.

10.4.5 Projecció

Es valora que aquest estudi ha de tenir continuïtat.

L'equip parroquial de Càritas ha de veure quines son les seves possibilitats d'actuació.

Sembla que podria oferir un punt d'orientació a joves per fer currículums, buscar feina...

L'anàlisi de la realitat portat a terme pels voluntaris d'aquesta parròquia ha generat un document 
que s'inclou com annex.
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11 Resum i conclusions

Malgrat la manca de dades, comentada a l’apartat 3.1, els indicadors indirectes com l’increment de 
les  famílies  que  reben  aliments  o  els  lots  d’aliments  repartits  o  altres  ajudes  en  espècie  o 
econòmiques, mostren un enorme augment de l’impacte de la pobresa sobre les persones i les 
famílies.

Càritas de Manresa ha hagut d’incrementar la seva activitat un 43% en els tres darrers anys i un 
55% les ajudes repartides en espècie. Les persones ateses han passat de 748 el 2010 a 2.922 el 
2012.

La causa directa principal de la pobresa és l’augment de l’atur que ha crescut en un 123% del 
2008 al 2012. Segons l’Enquesta de Població Activa, a Manresa el 2012 hi havia 7.138 aturats.

El 2012 a Manresa h havia 1.790 famílies amb tots els membres a l’atur, mil més que el 2008. 
L’increment del nombre de famílies sense feina ha estat del 132%.

Pel que fa a l’habitatge, Manresa es troba al capdamunt de la llista de ciutats catalanes amb pisos 
buits,  i  aquests  representen  el  24%  del  pisos  existents.  Mentrestant,  les  dades  oficials 
d’execucions hipotecàries parlen aproximadament d’un desnonament diari. Malgrat que cada dia 
augmenta el drama de les persones i famílies afectades pels processos d’execució hipotecària, les 
dades de la morositat entre els deutors hipotecaris entre el 2007 i el 2012 tan sols van arribar a 
menys del 5% dels crèdits vius, quan els impagaments de les empreses de la construcció s’eleva 
al 25% dels crèdits i de les immobiliàries al 30%. Aquest fet parla per si sòl de l’esforç que fan les 
famílies per pagar la vivenda en detriment de les despeses d’altres necessitats bàsiques.

Els 36 pisos de lloguer social de l’Ajuntament de Manresa que gestiona l’empresa FORUM són 
absolutament insuficients per atendre les demandes detectades pels serveis socials, i lentament, 
mitjançant  convenis  amb les entitats  bancàries,  es comença a disposar  de nous pisos per  al 
lloguer social (23 pisos conveniats amb Catalunya Banc).

La crisi està afectant notablement a la salut de les persones. Un dels indicadors que millor ho 
reflecteixen és l’increment de les visites per malalties mentals 4.557 el 2010  quan l'any 2008 
havien estat 3.300. Quant als serveis hospitalaris són evidents els efectes de les retallades, es 
constata  la  reducció  de  llits,  la  disminució  del  promig  de  dies  de  les  estades,  i  l’increment 
directament relacionat  del nombre de reingressos.

Les retallades també han comportat una reducció de l’oferta pública de places a les llars d’infants, 
i la crisi obliga a moltes famílies a quedar-se els infants a casa. S’observa en els nens i les nenes 
escolaritzats  eles  efectes  de  la  crisi  amb problemes  d’alimentació  deficient,  mentre  es  tanca 
l’aixeta  de  les  beques  de  menjador.  La  crisi  afecta  el  rendiment  escolar  dels  alumnes, 
especialment els més pobres, que a més disposen de menys possibilitats de fer reforç escolar, en 
la mida que les AMPA també resulten afectades per les retallades.

L’arribada d’estrangers es va aturar de forma radical els darrers anys. N'hi ha que retornen als  
seus països d’origen, però els que es voldrien quedar ho tenen molt més difícil per aconseguir el 
reagrupament familiar.

Els nouvinguts, conjuntament amb els joves i els majors de 45 anys són els sectors socials més 
castigats  per  l’atur.  Entre  els  joves  s’incrementen  les  conductes  de  risc  per  la  manca 
d’expectatives de futur.

D’altra  banda,  l’atur  i  la  pobresa  genera  i  aguditza  els  conflictes  familiars,  agreujats  per  les 
dificultats en assolir formes de vida autònomes.

Les persones grans es veuen obligades a compartir la pensió amb la família, la qual, sovint ha de 
tornar a ser acollida a casa dels pares.  La crisi  també afecta de forma notable la solitud i  la 
precarietat de condicions de vida de les persones grans que no poden pagar una residència. Les 
retallades a les prestacions de la llei de dependència incrementen els patiments de les persones 
dependents i les seves famílies.
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Darrera d’aquestes dades i les greus situacions que manifesten, s’acumula un gran patiment de 
les persones. Un patiment mitigat per la solidaritat familiar i veïnal, que els voluntaris de Càritas 
han  identificat  en els  barris  de  les  seves  parròquies.  Una  solidaritat  que  es  manifesta  en  el 
creixement del nombre de voluntaris i de les aportacions de persones, empreses i col·lectius a les 
demandes creixents de les entitats dedicades a mitigar-les.

No obstant, Càritas es veu obligada a denunciar que el conjunt de les polítiques econòmiques i 
socials ens aboquen a un model de país en el  qual  les administracions semblen decidides a 
“privatitzar”  la  solidaritat,  mentre  es  permet  l’escandalós  increment  de  les  injustícies  en  el 
repartiment de la riquesa.

Les polítiques econòmiques d’austeritat, que estan afeblint les condicions laborals amb reformes 
que  liquiden  les  conquestes  socials  aconseguides  des  de  fa  dècades,  només  serveixen  per 
incrementar  la  precarietat  i  l’explotació  indigna  de  molts  treballadors  que  troben  feines 
esporàdiques,  mentre  sembla  incrementar-se  sense  aturador  el  nombre  d’acomiadats.  Les 
retallades afecten a les prestacions d’atur i deixen a moltes famílies sense cap tipus d’ingrés.

Per resoldre aquestes gravíssimes situacions,  Càritas ha subscrit  la campanya de la Iniciativa 
Legislativa Popular per la Renda garantida Ciutadana, per aconseguir que el Parlament català 
aprovi una llei ja prevista a l’Estatut, com ja es va fer amb la ILP per la dació en pagament. 

Les retallades afecten la satisfacció de les necessitats bàsiques de moltes persones i endureixen 
encara més les condicions de vida dels més vulnerables, joves, nouvinguts, avis i nens.

En  mig  d’aquesta  situació,  el  poders  públics  locals  no  han  fet  els  esforços  necessaris  per 
caracteritzar els impactes de la pobresa. Un problema constatat en aquest estudi que ens dificulta 
la presa de decisions sobre les qüestions prioritàries.

Càritats de Manresa, com passa arreu de l’estat, s’esforça en administrar els recursos atenent a 
les necessitats bàsiques, els problemes de vivenda i de treball amb projectes que s’orienten a la 
inserció  social  dels  mes  desfavorits.  Si  be  tradicionalment  els  problemes  de  la  marginació  i 
pobresa extrema es concentraven entre els nouvinguts, actualment adrecem els nostres projectes 
cap als sectors socials més colpejats per les situacions de nova pobresa.

No obstant,  hem de lamentar  la  manca d’orientacions  clares  pel  que  fa  als  objectius  de  les 
polítiques  d’inclusió  social,   i  constatem  que  les  respostes  que  es  donen  des  de  les 
administracions no actuen amb suficient eficàcia en el reequilibri de la societat,  i les ajudes que 
s’hi  assignen no cobreixen les necessitats dels  més colpejats per la  pobresa.  També hem de 
palesar la manca de lideratge decidit dels poders públics locals, i la manca d’una clara i eficient 
coordinació de tots els esforços dels que actuem per mitigar l’impacte de la pobresa i per afavorir 
la inclusió social.

Si  bé  sembla  cert  que en temes d’educació  i  de  salut  es  disposa  de mitjans  per  assolir  les 
necessitats bàsiques, resta molta feina per fer en temes tan fonamentals com els d’habitatge, 
d’alimentació i de treball.

Aquest document, dirigit a ajudar a definir les nostres prioritats d’actuació tant a nivell parroquial 
com  arxiprestal,  és  també  expressió  de  la  mà  estesa  per  abordar  les  mancances  que  hem 
constatat.

Manresa, juny de 2013
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12 ANNEX

Fonts d'informació dels indicadors

L’annex que es reprodueix a continuació és el resultat d’un treball extraordinari del grup 
parroquial de Càritas de la Parròquia de Nostra Senyora de Montserrat, que han fet una 
tasca sistemàtica de reconeixement de la seva realitat visitant els blocs de veïns del barri.  
Així les dades recopilades no tenen el rigor de les dades censals, en canvi tenen tot el mèrit 
d’expressar la realitat que es viu a peu de carrer.
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Àmbit Indicadors Font
% Persones en llars pobres - Catalunya Eurostat 
Persones que no paguen impostos per insolvents Informe Manresa Inclusió 2010
Ajuts de suport a les famílies amb infants  (infants) Idescat
Núm.de families benef. D'ajudes d'aliments Fundació Rosa Oriol
Persones que reben pensions no contributives Idescat

Informe Manresa Inclusió 2010

Treball

Total aturats municipi de Manresa Idescat 
Atur juvenil <25 ANYS - Municipi de Manresa Idescat

Idescat
% Atur masculí sobre el total d'atur Idescat
Prestacions d'atur SEPE Estadísticas
% adults treballaven menys de 20% del seu potencial total de treball Eurostat 
% Families amb tots els membres a l'atur (Catalunya) Idescat

Habitatge

Cost de l'habitatge de lloguer Gencat. Evolució trimestral del mercat de lloguer a Catalunya 
Nombre de lloguers Gencat. Evolució trimestral del mercat de lloguer a Catalunya 
Habitatges desnonats (execucions hipotecàries) Ajuntament de Manresa
Persones sense sostre (creu roja) Ajuntament de Manresa. Serveis socials

Salut

Trastorns mentals severs Althaia (Anuari Estadístic Manresa 2011)
Salut mental. Primeres visites. Adults, infants i joves Althaia (Anuari Estadístic Manresa 2011)
Atenció primària centres Althaia. Assistent social Althaia (Anuari Estadístic Manresa 2011)
Visites a consultes externes (primeres + successives) Althaia (Anuari Estadístic Manresa 2011)
Visites a Urgències Althaia (Anuari Estadístic Manresa 2011)
Estada mitjana (dies) a l'hospital Althaia (Anuari Estadístic Manresa 2011)
Llits hospitalaris per 1000 habitants al Bages Idescat
Reingressos hospitalaris<30 dies Control Gestió Althaia
Reingressos hospitalaris 30-180 dies Control Gestió Althaia

Educació

Nombre d'alumnes d'ESO que no obtenen el certificat Inspecció d'ensenyament
Llar d'infants públiques (places existents a manresa) Sra. Elisabet Tudó
Llar d'infants públiques (places ofertades a manresa) Sra. Elisabet Tudó
Llar d'infants públiques (places demandades  a manresa) Sra. Elisabet Tudó
Absentisme escolar Inspecció d'ensenyament

Nouvinguts

Demandes totals d'informes d'arrelament Sr. Josep Vilarmau
Informes d'arrelament favorables Sr. Josep Vilarmau
Demandes totals de reagrupament familiar. Sr. Josep Vilarmau
Demandes favorables de reagrupament familiar. Sr. Josep Vilarmau
Habitants estrangers empadronats a Manresa Sr. Josep Vilarmau
Nouvinguts Sr. Josep Vilarmau
Retornats (al lloc de procedència o altres) Sr. Josep Vilarmau
Persones empadronades soles en un pis Ajuntament de Manresa. Padró habitants
Persones valorades per la llei de dependència (grau I) Ajuntament de Manresa. Serveis socials
Persones valorades per la llei de dependència (grau II) Ajuntament de Manresa. Serveis socials
Persones valorades per la llei de dependència (grau III) Ajuntament de Manresa. Serveis socials
Persones amb reconeixement legal de disminució Idescat i Deptartament d'Acció Social i ciutadania
Places residències per la gent gran Idescat
Tractaments per drogodependències al Bages idescat

Necessitats 
bàsiques

Persones que reben altres assistències 

Atur > 45 ANYS  -Municipi de Manresa

Convivència, 
integració social 



13 PROJECTE MIRAR PER VEURE. PARRÒQUIA NOSTRA SENYORA DE 
MONTSERRAT

Davant la crisis econòmica que estem vivint es detecta i es fa evident que hi ha persones que 
estan arribant a situacions de pobresa i aïllament social cada cop més greus. Per altra banda les 
administracions  públiques  no  actuen  per  fer-hi  front  o,  almenys,  les  seves  actuacions  són 
insuficients.

En la parròquia de ntra. Sra. De Montserrat es fan paleses diferents situacions que alguns veïns i 
veïnes estan patint i es té la voluntat de fer-les visibles, així com poder fer actuacions que puguin 
adaptar-se a les seves necessitats reals.

Com a objectius del projecte trobem:

− Definir accions a dur a terme que s’adaptin més a les realitats observades.

− Dissenyar  protocols  d’actuació  tenint  en  compte  recursos  del  territori  i  potenciar  la 
col·laboració i coresponsabilitat entre entitats socials.

13.1 Definició demogràfica i del territori  

Ens  centrem  en  l’àmbit  territorial  de  la  parròquia.  Aquest  ateny  diversos  barris  de  Manresa. 
L’estudi se circumscriu a dos barris obrers de la perifèria amb diferents característiques i a un altre 
amb estatus socioeconòmic més elevat. Balconada nova, Balconada vella i Cal Gravat; Tot i estar 
previst, no s’ha pogut arribar a les parts de les Escodines inicialment escollides per falta de temps 
i recursos. Concretament: 

13.1.1 Barri de la Balconada Vella

És un barri amb pisos de protecció oficial on viu majoritàriament població migrada als anys ’60 i  
’70 i la seva descendència, majoritàriament de procedència andalusa i extremenya. 

Demogràficament, i generalitzant, eren famílies amb una mitjana de natalitat alta. Econòmicament, 
el cost de l’habitatge marcava un esforç gran per a cada família. Es presentaven certs problemes 
socials per desestructuració familiar, drogodependències i violències domèstiques.

Actualment,  és  un  barri  demogràficament  envellit.  Majoritàriament  s’ha  fet  front  al  cost  de 
l’habitatge. Per tant la gent ha accedit a la propietat de la vivenda amb la “tranquil·litat” econòmica 
que això proporciona; ara bé, s’estan donant molts casos en que els fills estan  tornant a casa dels 
pares per diferents situacions laborals o de desocupació i d’altres problemes socioeconòmics com 
ara la incapacitat de fer front a diversos problemes hipotecaris o a separacions i divorcis.

13.1.2 Barri de la Balconada Nova

Tot i  que estan a tocar,  aquest  barri  està format majoritàriament per gent  més jove ja que la 
construcció de les vivendes és més recent. La població present és procedent o de la Balconada 
Vella o d’altres orígens. El poder adquisitiu, en general, és més alt en aquest barri. En ser una 
població no tant envellida, molts d’ells tenen fills/es en edat escolar i per tant els problemes que es 
donaran seran prou diferenciats: alt índex d’atur, algunes situacions d’incapacitat de fer front a 
necessitats bàsiques, algun desnonament, algun habitatge social gestionat per serveis socials i 
problemes en el pagament de rebuts.

13.1.3 Cal Gravat

Aquest  barri,  tot  i  estar  en la  mateixa  zona,  es va convertir  en un barri  residencial  amb una 
població  més benestant.  Per  tant,  les  situacions de dificultat  o  els  problemes socials,  s’estan 
començant a donar ara, derivats de la crisi econòmica. És una zona que està patint especialment 
els  problemes  derivats  de  l’esclat  de  la  bombolla  immobiliària,  i  per  tant  estan  apareixent 
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situacions de pobresa en un territori on pràcticament no n’hi havia. 

13.1.4 Barri Escodines (Divina Pastora i Santa Clara) 

Aquesta zona demogràficament és molt variada ja que presenta realitats socials poc homogènies. 
Per un cantó hi viu: gent gran, nova immigració i població jove nouvinguda al barri la majoria amb 
fills/es a càrrec. I per un altre cantó un altre tret d’heterogeneïtat és el fet que hi ha edificis de nova 
construcció i  edificis antics. D’aquests elements se’n deriva la diversitat de situacions socials i 
econòmiques que s’hi donen. 

13.2 Objectiu general  

Ajudar a analitzar la realitat social de Manresa per detectar àmbits de necessitats socials que no 
estiguin coberts  per  projectes de Càritas (tant  a nivell  global  com parroquial)  o  altres entitats 
socials o institucionals.

Aprofundir en les conseqüències de la situació actual i  dels canvis socioeconòmics que s’han 
donat els últims anys arrel de l’anomenada crisi per nodrir la dimensió de denúncia.

Objectiu  específic:  fer  visible  diferents  situacions  de  precarietat,  pobresa  i  exclusió  social 
sobrevingudes i de recent aparició per una banda i per una altra, les ja existents.

13.3 Metodologia  

La  metodologia  utilitzada  per  l’observació  i  posterior  anàlisi  ha  estat  partir  d’entrevistes 
semiestructurades a diferents entitats i organismes rellevants en el territori, així com, la recollida 
de dades mitjançant observació no participant de la població mostral i la recollida d’informació a 
peu de carrer mitjançant col·laboradores  en el projecte de les condicions de vida generals de la 
població mostral. (Població  mostral:  50 %  dels residents del territori considerat)

Els àmbits analitzats són els següents:

1. Necessitats bàsiques (alimentació, salubritat de l’habitatge, higiene,...)
2. Treball
3. Habitatge
4. Salut
5. Educació
6. Immigració
7. Cohesió social 

13.3.1 Disseny d’anàlisi

Les  primeres  dades  recollides  I  posteriorment  analitzades  s’han  extret  mitjançant  observació 
participant des de la proximitat dels agents “radar” del territori  sense basar-se en unes dades 
estadístiques  estrictes.  Per  tant,  s’ha  aconseguit  una  radiografia  que  ens  dóna  una  idea 
aproximada de la realitat social existent avui en dia als barris de Manresa que formen part de la 
parròquia Ntra. Sra. De Montserrat.

A partir de les dades recollides mitjançant la metodologia emprada així com l’objecte d’estudi es 
veu necessari agrupar en diferents tipologies la població observada, i així per poder veure amb 
més detall la realitat dels barris que formen part de la parròquia.

13.3.2 Tipologies

• JUBILATS/PENSIONISTES:   Qualsevol  persona  major  d’edat  que  cobri  una  pensió, 
majoritàriament  són persones jubilades.

•  HOMES GRANS QUE VIUEN SOLS:  Homes majors de 55 anys que viuen sols.  És 
important per fer palès el risc d’aïllament social.
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• DONES GRANS QUE VIUEN SOLES:  Dones majors  de 55 anys que viuen soles.  És 
important per fer palès el risc d’aïllament social.

• JOVES EN ATUR: Joves de 16 a 35 anys  sense feina i que no estudien. Hem ampliat la 
categorització de joves fins a 35 per la precarietat laboral a la que s’enfronta  el jovent que 
fa que l’emancipació  es retardi. Per tant, hi pot haver risc d’exclusió social caracteritzada 
per aquests determinants fins a l’edat proposada.

• DONES ATURADES: Dones de 36 anys a 65 anys en atur. 

• HOMES ATURADES: Homes de 36 anys a 65 anys en atur. 

Trobem necessari separar per sexes el col·lectiu de persones aturades per les característiques i 
necessitats diferents que presenta cada gènere.

• NOUVINGUTS ATURATS

Persones immigrades a l’estat espanyol residents als barris estudiats que no tenen feina, també 
tenint en compte el gènere. Fem una distinció entre persones aturades autòctones i nouvingudes 
per què les problemàtiques causals de l’exclusió social i derivades de la mateixa són diferents en 
cada cas.

• FILLS QUE DEPENEN ECONÒMICAMENT DELS PARES (TORNEN A CASA)

Fills i filles majors d’edat i/o els seus descendents que depenen econòmicament dels ingressos 
dels seus pares i que resten en la unitat familiar dels seus pares o mares.  Estan apareixent casos 
de risc d’exclusió social que molt sovint queden tapats per les xarxes de solidaritat i suport familiar, 
per aquest motiu creiem important tenir en compte aquesta  tipologia.

• PERSONES SEPARADES  O SOLES AMB CÀRREGUES FAMILIARS

Persones separades o soles amb descendència o ascendència a càrrec. El nombre de persones 
que afronten soles càrregues familiars ha augmentat en les últimes dècades.  Això constitueix una 
font de risc d’exclusió social en molts casos per què hi pot haver manca de temps i/o de diners per 
cobrir totes les necessitats de la uniat familiar.

• DISCAPACITATS

Persones discapacitades físiques o psíquiques, que en molts casos cobren pensió però que tenen 
l’autonomia limitada i necessiten suport familiar.

• PENDENTS DESNONAMENTS 

Persones immerses en un procés hipotecari o davant un lloguer al qual no poden fer front i estan 
sota l’amenaça de perdre el seu habitatge

• REBEN AJUTS SOCIALS

Persones que actualment estan reben prestacions socials per poder cobrir les seves necessitats 
més bàsiques

• NOUVINGUTS

Persones  immigrades  que  viuen  als  barris  objecte  d’estudi.  El  fet  de  ser  nouvingut  porta 
aparellades dificultats que augmenten el risc d’exclusió social, per aquesta raó tenim en compte 
aquesta tipologia. 
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BALCONADA VELLA

En aquest  sector  de  la  parròquia,  el  principal  problema que  s’observa  és  l’envelliment  de  la 
població  i  els  problemes  que  se’n  deriven.  Aquí,  possiblement  en  haver-hi  proporcionalment 
menys jovent, no és tant greu l’atur juvenil. En comparació amb l’enorme percentatge de gent en 
edat de treballar, el de població en atur no sembla excessivament alt (tot i que la taxa d’atur pugui 
ser-ho)

CAL GRAVAT

En ser  un  barri  relativament  nou  s’hi  donen  moltes  casuístiques  diferents.  Sembla  que  l’atur 
representa un problema. La quantitat de jubilats és alta tot i no ser una població massa envellida; 
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per  altra  banda,  aquesta  alta  quantitat  de  jubilats  combinada  amb  un  molt  baix  nombre  de 
persones que viuen soles fa pensar que la xarxa de solidaritat familiar és forta en aquest sector. 

Posteriorment s’analitzen les fitxes omplertes per els agents socials del territori, més propers als 
veïns i veïnes de la ciutat. En el cas de la Parròquia de Nostra Sra. de Montserrat es recullen les 
dades  de  les  entitats,  organismes  i  associacions  següents:  Casal  de  la  Gent  Gran  de  la 
Balconada, el Nord de la Dona, L’Associació de Veïns de la Balconada, UE La Balconada, CEIP 
Serra i Húnter,  IES Cal Gravat, Serveis socials zona Llevant i Centre d’Atenció Primària Sagrada 
Família.

13.4 Conclusions  

L’objecte del present estudi és detectar necessitats actuals de les famílies i individus que viuen als 
barris que conformen la parròquia Ntra. Sra. De Montserrat que la situació econòmica actual ha fet 
emergir. S’entreveia de forma preliminar una sèrie de canvis que ja, d’entrada, han motivat l’estudi. 
S’aprecia ja a simple vista un increment de la pobresa i de diferents problemàtiques que la causen 
i l’accentuen. Això és una constatació palpable que no requereix més reflexió. El que hem pretès 
és, més aviat, conèixer la realitat concreta i el grau d’incidència així com les característiques al 
barri del l’augment de la pobresa i de la desigualtat social que està tenint lloc actualment.

Cal dir que s’ha volgut observar la pobresa i no la desigualtat. S’ha volgut observar la pobresa en 
si i no comparada. Tot i que és conegut que la desigualtat social és un problema en si i per a la  
cohesió social, no era l’objectiu d’aquest estudi com ho era detectar els problemes derivats de la 
crisi econòmica (pobresa) que incideixen amb més força.

A grans  trets,  de  totes  les  fitxes  recollides  de  tots  els  radars  escampats  pel  territori  àmbit,  
s'aprecien les següents problemàtiques segons els àmbits:

- Treball: la taxa d’incidència de l’atur sempre és més elevada en la població juvenil. Augment del 
nombre d’aturats. Augment de famílies amb tots els membres a l’atur. Augment del reagrupament 
familiar  a  casa  dels  ascendents,  normalment.  Augment  de  la  precarietat  de  la  feina  i/o  de 
l’economia  submergida.  Es  coneixen  casos  de  persones  que  remenen contenidors  (tot  i  que 
coincideixen en que són persones que no són del barri. Visibilitat de la joventut aturada en els 
carrers i les places, segons afirma una entitat consultada, els joves no saben com fer ús del seu 
propi temps; Es percep una manca de perspectives de futur per als joves i entre els joves.

- Necessitats bàsiques

Augment del pes de la xarxa de suport i solidaritat familiars per a cobrir les necessitats bàsiques 
davant  les  problemàtiques  emergents  com  ara  persones  que  viuen  sense  ingressos  o  amb 
ingressos insuficients per a cobrir les necessitats bàsiques. 

Es coneixen poques persones que visquin de la mendicitat (tres entitats coneixen tres persones 
que viuen de la mendicitat). Això fa intuir que les famílies s’estan ocupant de les persones sense 
recursos.

Les entitats en general no reben demandes d’aliments tot i que participen en algunes o diferents 
campanyes d’acapte i recollida.

- Habitatge

Cap de les entitats consultades,  excepte la parròquia que coneix dos casos coneixen famílies 
desnonades. Es percep un augment de famílies amb dificultats per pagar les quotes hipotecàries o 
de lloguer dels seus habitatges i/o de serveis bàsics. Famílies forçades a reagrupar-se per poder 
fer front als pagaments i ajudar-se mútuament.

Des del  Institut  tenen coneixement  de famílies  sense llar  i  alumnes que viuen en habitatges 
insalubres.

La  dificultat  d’accés  dels  joves  a  l’habitatge  i  per  tant  a  l’emancipació  és  una  problemàtica 
percebuda per la majoria d’entitats.
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- Salut

En l’àmbit de la salut no hi ha una visió de precarietat exceptuant la UE La Balconada i GUGU 
esplai que coneixen casos de persones que per problemes econòmics no poden medicar-se.

Hi ha una percepció generalitzada que davant de situacions econòmiques complicades i la falta 
de perspectives els estats d’angoixa han augmentat, la qual cosa pot desembocar en diferents 
problemes de salut física i mental així com en addiccions diverses.

Des del GUGU esplai es percep com a símptomes del deteriorament de la salut provocat per la 
pobres, la manca d’higiene personal i de cura sobretot en aspectes odontològics però també de 
salut en general

- Educació

 Des de totes les entitats es percep un deteriorament important en l’educació. Totes coincideixen i a 
partir de les dades recollides des de l’Institut es reafirma que hi ha molts casos d’adolescents que 
no es treuen l’ESO, absentisme escolar (cada cop més visible), infants amb dificultats per seguir 
els nivells d’aprenentatges degut a la situació sòcio-econòmica de les seves famílies. També hi ha 
nois  i  noies  que no poden accedir  a activitats  extraescolars  o fins i  tot  a  activitats  cosa que 
introdueix desmotivació i frustració entre els escolars.

Tenint en compte la seva importància, hi ha persones (sobretot nouvinguts i/o fills de nouvinguts) 
que necessiten millorar el coneixement de la llengua i la cultura per tal de poder comunicar-se i 
relacionar-se, és a dir aconseguir una millor cohesió social en tot els aspectes.

Des de l’escola es fa palès que hi ha cada vegada més alumnes mal vestits i mal alimentats. 
Alguns amb carències econòmiques (manca de material escolar, de llibres de text, incapacitat de 
participar en activitats culturals i lúdiques de l’escola) i també afectives. En alguns casos no tenen 
ningú fora de l’àmbit escolar que els ajudi i doni suport en la seva formació i educació.

Les iniciatives existents al territori en aquest àmbit són el projecte puntal a l’institut (reforç escolar), 
el grup de l’AVV del barri de la balconada d’alfabetització d’adults, el centre obert que atén a 20 
nens.

- Nouvinguts

Es té poca informació sobre les persones immigrades del territori i hi ha una àmplia percepció de 
que les persones immigrades reben més ajuts socials.

Des del Institut i des del Club de futbol  sí que tenen coneixement de famílies que han hagut de 
marxar al seu país d’origen o famílies que tenen tots els seu membres de la llar a l’atur, però no  
tenen  una  percepció  de  que  pel  fet  de  ser  immigrants  es  pugui  constatar  altres  problemes 
d’exclusió social de manera més intensa. 

Perceben un nerviosisme contingut envers la població immigrada.

- Convivència, integració social i col·lectius amb problemes específics

Des del casal de la Gent Gran també s’observa com hi ha un augment de la xenofòbia al territori  
per la situació de crisi i d’atur que viu molta gent dels barris que formen part de l’objecte d’estudi. 
La resta d’entitats no perceben un augment de la xenofòbia.

Des de l’UE de la Balconada sí saben de casos de violència domèstica però no es parla del tema, 
la resta d’entitats no en tenen coneixements.

Per últim es percep per part  d’alguns agents participants d’un augment d’incivisme, manca de 
valors i augment del consum de drogues i alcohol entre els joves. Desencant, falta d’objectius i 
oportunitats entre els joves que no tenen feina quan deixen o acaben els estudis. Manca clara 
d’oportunitats i de futur.
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Annex de dades

BALCONADA NOVA

JUBILATS/PENSIONISTES 32

HOMES GRANS QUE VIUEN SOLS 1

DONES GRANS QUE VIUEN SOLES 2

JOVES EN ATUR 56

DONES ATURADES 32

HOMES ATURATS 22

NOUVINGUTS ATURATS 7 DONA     3 HOME

FILLS  QUE  DEPENEN  ECONÒMICAMENT 
DELS PARES (TORNEN A CASA O NO)

13

PERSONES  SEPARADES   O  SOLES  AMB 
CÀRREGUES FAMILIARS

16 DONES

4  HOME

DISCAPACITATS 7 FILL   1 MARE

PENDENTS DESNONAMENTS 2 FAMILIA

REBEN AJUTS SOCIALS 1 FAMILIA

1 HOME AMB FILL MENOR A CÀRREC

1 FAMILIA DE 6 MEMBRES

NOUVINGUTS 1 FAMILIA DE 5 MEMBRES

1 FAMILIA DE 5 MEMBRES

1 FAMILIA DE 5 MEMBRES

1 FAMILIA DE 6 MEMBRES

1 FAMILIA DE 2 MEMBRES

1 FAMILIA DE 3 MEMBRES

HABITATGES INSALUBRES 3

BALCONADA VELLA

JUBILATS/PENSIONISTES 168

HOMES GRANS QUE VIUEN SOLS 10

DONES GRANS QUE VIUEN SOLES 16

JOVES EN ATUR (35 ANYS) 37

DONES ATURADES 22

HOMES ATURATS 21

NOUVINGUTS ATURATS 2 DONES / 1 home
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FILLS  QUE  DEPENEN  ECONÒMICAMENT 
DELS PARES (TORNEN A CASA O NO)

1 MATRIMONI I 2FILLS

1 FILL (AMB DOS NETS)

MATRIMONI AMB FILL (DEPEN D’AVIS)

1 FILL I 1 NET DEPENEN AVIA

1 NET A CÀRREC D’ÀVIA

1 FILL ATUR (2 NETS)

MATRIMONI (3 NETS) DEPENEN  AVIS

1 fill I un net depenen de la pensió de l’àvia

Una menor que depèn econòmicament dels avis

PERSONES  SEPARADES   O  SOLES  AMB 
CÀRREGUES FAMILIARS

DISCAPACITATS 1 FILL/1 MARE/ 1 FILL/ 1 DONA/ 1 FILLA/ 1 NOIA / 
1 DONA/ 1 DONA/ 1 FILL/ 1 FILL

1 dona 

PENDENTS DESNONAMENTS 

REBEN AJUTS SOCIALS 1  NOIA,  UN  MATRIMONI  AMB  DOS  FILLS,  1 
DONA  NOUVINGUDA  AMB  TRES  FILLS,  UN 
MATRIMONI  AMB  NETS  A  CÀRREC,  1  FILLA 
PROBLEMES D’ADICCIONS, 

1  NETA  AMB  PROBLEMES  D’ADICCIONS  (14 
ANYS)

1 DONA ESTRANGERA AMB 3 FILLS A CÀRREC

1  MATRIMONI  AVIS  CUSTÒDIA DE  DOS  NETS 
JOVES

MATRIMONI  PROBLEMES  DE 
MALTRACTAMENTSI ADICCIONS

2 FILLS I 1 NETA DEPENEN PENSIONS AVIS

Una menor amb problemes d’adiccions 

NOUVINGUTS 34

HABITATGES INSALUBRES 3

CAL GRAVAT

JUBILATS/PENSIONISTES 35

HOMES GRANS QUE VIUEN SOLS

DONES GRANS QUE VIUEN SOLES 2

JOVES EN ATUR (35 ANYS) 22

DONES ATURADES 16

HOMES ATURATS 5

NOUVINGUTS ATURATS 1 DONA/ 1 DONA/ 2 JOVES

FILLS  QUE  DEPENEN  ECONÒMICAMENT 
DELS PARES (TORNEN A CASA O NO)

Dos  filles  separades  una  amb  un  fill  depenen 
econòmicament  dels  avis.  Un  home  i  el  seu  fill 
depenen de l’àvia

PERSONES  SEPARADES   O  SOLES  AMB 
CÀRREGUES FAMILIARS

1 dona amb un fill que depèn de l’avi

DISCAPACITATS 1NOIA AMB PENSIO/ 1 NOI PENSIONISTA/ 1 NOI 
PENISÓ/  una jove que cobra  pensió/  1  nen petit 
discapacitat/ 1 senyora gran amb discapacitat
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PENDENTS DESNONAMENTS 

REBEN AJUTS SOCIALS PARELLA A L’ATUR AMB DOS FILLS A CÀRREC

Dona i 2 fills nouvinguts a l’atur. Matrimoni amb nen 
discapacitat reben ajuts socials

Home sol que rep ajuts socials per prob d’addicció

NOUVINGUTS 17

HABITATGES INSALUBRES
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