
Càritas alerta d’un mercat laboral
cada cop més precari a Manresa per
als col·lectius amb més dificultat per
trobar un lloc de treball i que no han
signat un contracte des de fa anys.
Sobretot immigrants. L’entitat benè-
fica de l’Església catòlica té en marxa
projectes d’inserció laboral a la ciu-
tat adreçats a les persones que més
els costa aconseguir feina i hi van de-
rivats de l’àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament o d’associacions soli-
dàries. En els darrers anys, però, as-
solir els objectius és més complicat. 

El personal de l’àrea encarregada
de la inserció laboral observa, a l’ho-
ra de buscar feina per als usuaris,
que cada cop hi ha més dificultats
per signar un contracte. Un dels pro-
jectes que té en marxa i que té més
èxit és el de formació en geriatria i
que serveix per formar cuidadors de
la llar. «En aquest àmbit, tenim més
complicacions que abans per trobar
algú disposat a oferir un contracte a
la persona que ha de treballar i oferir
el servei», explica la responsable de
l’àrea d’inserció laboral, Adela Ca-
sals. De les 90 persones que van fer
alguna formació a Càritas el 2019, 45
van trobar feina. Pel que fa als alum-
nes que segueixen el curs de geria-
tria, la inserció ha anat minvant.
També n’imparteixen un altre
d’horticultura ecològica.

Malgrat que l’estat actual del mer-
cat laboral posi més traves als pro-
grames adreçats a aconseguir feina,

Càritas assegura que és un projecte
que continua en marxa perquè ha
aconseguit, en els darrers 15 anys,
que moltes persones tinguin una
oportunitat d’obtenir ingressos.

«Observem des de fa un any,
quan el Govern estatal va aprovar
l’increment del salari mínim inter-
professional, que més persones vo-

len pagar en negre», explica Casals.
Es tracta d’un problema per als em-
pleats, que, sense un contracte legal,
no tenen garantits els drets recollits
en l’Estatut dels Treballadors.
«Veiem que ofereixen feines sense
les condicions mínimes. L’únic que
busquem per als nostres usuaris és
una feina digna, amb un sou per viu-

re», afegeix Casals. 
El personal de Càritas també ha

observat més precarització del mer-
cat laboral a través de les entrevistes
prèvies als cursos. A cada formació
hi accedeixen entre 20 i 25 persones.
Prèviament parlen amb els aspi-
rants a fer els cursos i se’n fa una se-
lecció. «Hi ha persones amb ocupa-

cions que no els dona per viure. No-
més treballen, per exemple, cinc ho-
res la setmana, i no deixen la feina
per una formació i, per tant, per re-
ciclar-se. Diuen que són els únics in-
gressos de què disposen i no deixa-
ran la feina», remarca la responsable
d’inserció de l’entitat.

Càritas no només detecta l’empo-
briment a través del mercat laboral,
sinó també en altres àmbits. L’any
passat va denunciar que una de
cada tres persones que atén a la ca-
pital del Bages fa més de quatre anys
que en depèn. El 2018 van demanar
ajuda 2.457 persones, el 17% més
que l’any anterior. Pel que fa a les
persones en seguiment, van passar
de 761 a 864, el 13,5% més. El 33% de
les persones acompanyades  fa més
de quatre anys que participen en
projectes i serveis de Càritas. Des de
l’organització assenyalen que les di-
ficultats per accedir a una feina dig-
na i a un habitatge són al darrere de
la cronificació de la pobresa. 

Càritas alerta que a Manresa els col·lectius
vulnerables aspiren a feines més precàries
L’entitat benèfica constata la dificultat d’aconseguir un treball «digne» per als qui fan els seus cursos de geriatria i horticultura 

POBRES, TOT I TENIR FEINA Càritas té més dificultats que fa un any per aconseguir feina a Manresa per als usuaris dels projectes d’inserció laboral que  té
en marxa a la ciutat. A part, hi ha persones amb treballs precaris que no es reciclen per evitar perdre el lloc de feina davant el temor de no trobar-ne un altre
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Formació de Càritas a persones que cerquen un lloc de feina 
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Hamid Oumaou ha mirat de no
rendir-se malgrat les dificultats de
no tenir feina. Càritas li va donar un
cop de mà per obtenir ingressos en
un mercat laboral complicat. Va
arribar a Manresa com a paleta i ac-
tualment treballa en una empresa
de neteja.   

Com era la seva situació abans
d’entrar en contacte amb Càri-
tas?

Vaig arribar el 2008, procedent

del Marroc, a l’edat de 24 anys. Vaig
venir a Manresa perquè és on vivia
el meu germà amb la seva parella.
Al principi tenia una feina com a
paleta, però amb l’arribada de la
crisi vaig passar a no tenir-ne. A
part, la parella del meu germà es va
posar malalta i el meu germà va
deixar el treball per cuidar-la. Van
ser moments durs perquè era com-
plicat trobar un lloc de treball. El
meu germà em deia que estudiés.
Això va ser, sobretot, entre els anys
2010 i el 2011, i durant aquella tem-

porada ho vam passar realment
malament. 

I ho va fer?
Primer vaig anar a l’escola

d’adults i vaig començar a fer el curs
d’horticultura amb Càritas. Més
endavant també em vaig apuntar al
de geriatria. A partir d’aquí l’entitat
m’ha ajudat a buscar feines. Em van
començar a trucar perquè cuidés
persones grans. Va significar un
descans el fet de poder tenir uns in-
gressos. 

Així va aconseguir remuntar.

Sí, totes aquestes feines me les va
dir Càritas perquè les famílies de les
persones amb les quals he treballat
han donat bones referències de mi.
Sempre que hi ha hagut una opor-

tunitat, Càritas m’ha trucat per ofe-
rir-la.

Com li ha anat posteriorment?
Una de les meves primeres feines

com a cuidador va ser a Castellbell
i el Vilar, on tenia un home a càrrec,
i em va agradar. A més, treballar no
només és positiu per obtenir in-
gressos, sinó per conèixer gent i
practicar la llengua, ja que jo ara
parlo principalment català. La fa-
mília va acabar contenta amb mi i
així ho va fer saber a Càritas. Poste-
riorment em vaig quedar sense fei-
na, però la mateixa entitat em va
trucar per cuidar altres persones a
Manresa i a Sant Fruitós de Bages. 

Actualment on treballa?
Fa uns anys que treballo per una

empresa de neteja i hi estic bé. Re-
cordo que tenia uns bitllets d’avió
per anar al Marroc i estar un temps
amb la família,  però des de Càritas
em van dir que hi anés en una altra
ocasió per no perdre l’oportunitat. 

A.G.S. MANRESA
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«Quan el meu germà i jo no teníem
feina ho vam passar malament»

Entrevista Hamid Oumaou
 VA ENTRAR AL MERCAT LABORAL AMB L’AJUT DE CÀRITAS

ABEL GALLARDO
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De les 90 persones que van
fer una formació de l’entitat
l’any passat, 45 van
aconseguir un lloc de feina

Han constatat que amb
l’increment del salari mínim,
els que necessiten un servei
volen pagar en negre

Cada cop més usuaris tenen
feines precàries, treballen
poques hores a la setmana
per uns ingressos misèrrims

Ignasi Perramon+Carrió


