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1.- Presentació 

 

El Pla d‟actuació de mandat de la Diputació de Barcelona concreta el seu compromís 

institucional en un desenvolupament sostenible i assumeix com a propis els Objectius 

de desenvolupament sostenible (ODS) de l‟Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

 

En aquesta sentit, el Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida de l‟Àrea 

d‟Igualtat i Sostenibilitat Social s‟alinea amb l‟ODS 10, que preveu reduir la desigualtat 

entre persones i territoris i afavorir la inclusió a partir de la lluita contra les 

vulnerabilitats, i l‟11, que vetlla per aconseguir uns governs locals inclusius, segurs i 

resilients. 

 

Les ciutats i els pobles són l‟escenari de la vida quotidiana on persones de diferents 

procedències i condicions construeixen una vida en comú, comparteixen espais 

veïnals, estableixen relacions als espais públics, intercanvis comercials, educatius i 

culturals en entorns de proximitat sempre diversos i complexos. Una acció 

fonamentada en la igualtat d‟oportunitats i la no discriminació en una estratègia de 

convivència inclusiva centrada en el dret a la ciutat. 

 

Els municipis es caracteritzen per acollir la diversitat humana i esdevenen espais 

plurals i dinàmics on el conflicte de convivència entre persones es manifesta de formes 

diferents. Aquestes desavinences proporcionen una vitalitat pròpia que obliga la 

ciutadania a buscar, contínuament, mecanismes i maneres de fer-se entendre, de 

negociar, de cercar acords per fer possible la vida amb els i les altres.  

 

L'article 139 de la Llei de Bases de Règim Local, introduïda per la Llei 57/2003, de 16 

de desembre, parla de l‟interès local en l'ordenació de les relacions socials de 

convivència, així com de l'ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions 

i espais públics per garantir la dignitat i els drets fonamentals dels ciutadans i 

ciutadanes. 

 

Per aquesta raó, els governs locals tenen una doble missió: per un costat, garantir a 

les persones el ple dret a viure i gaudir de la ciutat de la manera més digna possible; i 

per un altre, que aquests espais públics esdevinguin escenaris respectuosos amb la 

diversitat i accessibles per al conjunt dels veïns i de les veïnes. En aquest sentit la 

recent aprovació de la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-

discriminació permet un marc jurídic general d‟actuació des del qual abordar-ho, a 

partir del reconeixement de les diferents realitats que viuen les persones. 

 

I és per aquest motiu que el Servei treballa en la promoció de les polítiques de 

convivència i diversitat, per avançar cap a uns municipis respectuosos amb la 

diferència, més oberts, solidaris i hospitalaris. 
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1.1 El suport tècnic del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle 

de Vida 
 

El Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida presta suport tècnic als ens locals 

en totes aquelles actuacions relacionades amb el disseny d‟estratègies organitzatives i 

d‟actuacions en els àmbits de la diversitat, la no discriminació i per una convivència 

inclusiva. 

 

El suport tècnic es defineix com un acompanyament, expert i qualificat, construït a 

partir dels coneixements i l‟experiència acumulats i compartits amb els ens locals -en 

el marc dels grups de treball, seminaris, jornades i espais de formació- i la reflexió 

acadèmica.  

 

El suport tècnic es basa en el treball particularitzat i adaptat a les característiques i 

necessitats plantejades per cada ens local. Es pot classificar en quatre modalitats 

d‟assessorament i/o acompanyament professional:  

 

 Acompanyament en la creació i/o reforç d‟equips de coordinació. S‟aposta pel 

treball col·laboratiu, per la generació d‟espais de reflexió que possibiliten 

l‟aprenentatge i la construcció de coneixement i faciliten l‟abordatge de 

situacions multicausals i complexes. Aquesta metodologia ajuda a identificar 

oportunitats de vinculació i col·laboració dins la pròpia administració i també 

amb agents externs.  

 Assessorament en la configuració i/o reforç d‟equips d‟actuació en pro de la 

convivència, en els diferents espais de relació social. Es treballa amb equips 

municipals interdisciplinaris i, si s‟escau, amb la implicació d‟agents externs. 

 Suports individualitzats. Assessoraments adreçats als tècnics municipals en la 

definició, disseny i avaluació de serveis i/o programes. Implica l‟anàlisi de 

materials i d‟altres experiències municipals, i el contrast de les actuacions amb 

d‟altres realitats locals. 

 Acompanyaments i assessoraments tècnics que deriven en la definició i 

realització d‟accions formatives dissenyades a mida tenint en compte les 

necessitats concretes de l‟ens local. 

 

En el marc del Catàleg de Serveis 2020, el Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de 

Vida ofereix suport tècnic mitjançant els recursos següents:  

 

 Anàlisi de la viabilitat de la creació d'un servei de mediació ciutadana. 

 Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE). 

 Plans locals per a la promoció de la convivència. 

 Promoció de la convivència a l‟espai públic o les comunitats de veïns. 

 Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació. 
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1.2 Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació 
 

La no discriminació i la igualtat de tracte és un eix important per garantir la convivència 

i per cohesionar la població dels nostres pobles i ciutats.  

 

El Servei ofereix suport als ens locals per implementar polítiques inclusives en la seva 

pràctica interna, des del disseny, la planificació i la gestió mitjançant noves 

metodologies com la introducció de la perspectiva interseccional en els processos de 

treball;  així com la capacitació dels seus equips tècnics. El suport també està adreçat 

a crear serveis o actuacions, pensar instruments i estratègies  per afrontar la 

discriminació per raó d‟origen, ètnia i religió sobretot, i específicament per afrontar el 

racisme i els discursos d‟odi.  

 

Amb aquesta finalitat, el 2019 es va editar una Guia orientativa per a la implementació 

de serveis per la no discriminació i la igualtat de tracte que pretén ser un marc de 

referència per a les administracions locals interessades en implementar polítiques 

inclusives i de reconeixement de la diversitat.  
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2.- Introducció  
 

 

La comarca del Bages ha estat una destinació preferent per a persones migrades i 

refugiades i demandants d‟asil. Entre aquestes cal destacar l‟arribada d‟adolescents i 

joves migrats sols, sobretot des de 2018 fins ara. Aquesta situació està generant 

l‟augment de dinàmiques xenòfobes al territori, que es manifesten de diverses 

maneres i intensitats en els diferents municipis i –en alguns casos- de manera especial 

en els municipis on hi ha recursos assistencials i d‟acollida d‟aquest col·lectiu.  

 

Conscients d‟aquest fenomen, les administracions locals i les entitats socials han 

començat a orientar la seva acció en aquesta direcció, impulsant diverses estratègies, 

programes, projectes i accions, des de diferents àmbits i amb resultats diversos. Per 

tal de coordinar i optimitzar els esforços i recursos dels diferents agents que estan 

intervenint, es fa necessari un procés de reflexió conjunta que permeti identificar les 

claus de la problemàtica, així com els fonaments que haurien de tenir les estratègies 

d‟intervenció. 

 

Atenent a aquesta situació, al juliol de 2020 el Servei d‟Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment del Consell Comarcal del Bages (CCBages) va demanar un suport tècnic 

al Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida de la Diputació de Barcelona per 

realitzar una diagnosi sobre la Igualtat de Tracte i No Discriminació (ITND) a la 

comarca, amb el propòsit d‟identificar criteris i orientacions per al futur 

desenvolupament d‟un pla d‟acció comarcal en aquesta matèria. 

 

El document que aquí presentem té com a objectiu donar compte del procés realitzat i 

de recollir les conclusions que han emergit com a resultat del mateix. 

 

 

2.1.- Justificació 
 

En els darrers 20 anys hem assistit a l‟increment de problemàtiques socials, 

especialment a partir de la crisis financera i econòmica global del 2008, que va 

colpejar amb força les empreses, els estats i la ciutadania de tot el món. Tot i que a 

Catalunya els efectes de la crisi es van fer notar una mica més tard, des d‟aleshores la 

societat no s‟ha pogut recuperar del tot, ja que ha estat afectada per diferents 

situacions que ho han dificultat (conflictes polítics interns, augment de l‟atur juvenil, 

envelliment de la població, encariment del preu de l‟habitatge, crisi dels refugiats, i més 

recentment, la pandèmia del Covid-19).  

 

Al desmantellament de l‟estat del benestar, la pobresa econòmica, l‟envelliment de la 

població, etc. s‟han sumat algunes realitats „emergents‟ com els desplaçaments forçats 

de grans quantitats de població per fugir de la inestabilitat o la persecució política, la 

guerra, la gana o els desastres naturals que han afectat a molts països.  

 

Les persones que s‟han hagut de desplaçar d‟un país a un altre ho ha fet 

majoritàriament en condicions de molta precarietat, arriscant les seves vides i havent 
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d‟afrontar innumerables obstacles físics, econòmics, administratius, polítics i socials 

que no han fet més que agreujar l‟enorme vulnerabilitat de la seva situació.  

 

Per una altra banda, els països de destí han hagut de fer front a una gran pressió 

migratòria que ha posat a prova no només els seus mecanismes administratius per 

gestionar-la, sinó també els seus recursos materials i humans i fins i tot el seu 

compromís amb els drets humans (les reiterades crítiques per part de moltes entitats 

socials a la política migratòria europea -FRONTEX- i les lleis d‟estrangeria dels estats 

posen en evidència les contradiccions entre els valors declarats oficialment en els 

documents i les pràctiques de la gestió política d‟aquestes situacions).   

 

Tal com ha succeït en altres moments de la història, la crisi (econòmica, política i 

social) amb la seva característica manca de recursos, ha obert la porta a la por i –com 

a conseqüència- a l‟augment de sentiments i pensaments d‟autoprotecció, 

individualisme, necessitat de seguretat, rebuig de la diferència... en definitiva, de 

posicionaments més conservadors i xenòfobs, sobretot en aquells sectors de la 

societat que s‟han sentit més amenaçats. L‟augment de la força dels partits de 

(extrema) dreta d‟arreu del món ho posen de manifest (D. Trump, A. Putin i J. 

Bolsonaro, a nivell internacional; Vox, a l‟estat espanyol, són només alguns dels 

exemples més visibles). 

 

Una altra conseqüència derivada de tot aquest procés és l‟afebliment de la cohesió 

social als barris i ciutats. La percepció de les persones identificades com a 

“estrangeres” i com a amenaça revifa els clàssics processos de culpabilització, 

criminalització, exclusió, i agressió, que són àmpliament reforçats pels estereotips i 

prejudicis que pesen sobre determinades nacionalitats, ètnies, „races‟ o religions, entre 

altres característiques.  

 

La combinació dels factors esmentats en les línies anteriors (i de molts altres a 

diferents nivells) han abonat el terreny a la discriminació, en totes les seves formes i 

en particular contra les persones migrades. També a Catalunya i a la comarca del 

Bages. Es tracta, per tant, d‟una crisi global que té importants conseqüències –també– 

a nivell local.  

 

Davant d‟aquesta complexitat es fa necessària l‟articulació de polítiques que 

promoguin una convivència basada en el respecte, el reconeixement de la diversitat, la 

inclusió social, política i econòmica per tal de garantir la igualtat de tracte i l‟eliminació 

de les pràctiques discriminatòries. 

 

Tenint en compte l‟exposat en els apartats anteriors, l‟estudi que aquí presentem es va 

dissenyar inicialment posant la mirada en els següents objectius. 
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2.2.- Objectius 
 

Objectiu general 

Elaborar una primera diagnosi comarcal des dels criteris de la no discriminació i la 

igualtat de tracte, que serveixi com a model de treball i ajudi a desplegar un Pla 

d‟Acció en el futur. 

Objectius específics 

1. Consolidar l‟espai de treball transversal entre personal tècnic de diferents 

ajuntaments, coordinat pel Consell Comarcal. 

2. Abordar conjuntament què implica la gestió de la diversitat i la convivència, a partir 

de la igualtat de tracte i la no discriminació com a principi i metodologia (des d‟una 

perspectiva intercultural i interseccional). 

3. Revisar conjuntament la manera en que s‟està abordant la problemàtica de la 

discriminació a la comarca, principalment per part de les administracions locals i, 

en segon terme, per les entitats. 

4. Planificar i orientar els recursos existents a la comarca en aquesta direcció. 

5. Dissenyar actuacions i projectes que incorporin la igualtat de tracte i la no 

discriminació en la seva definició i desplegament. 

6. Identificar criteris clau per a la futura elaboració d‟un Pla comarcal de convivència 

des d‟una perspectiva de no discriminació i igualtat de tracte. 

 

 

2.3.- Un procés viu i en construcció  
 

Una de les característiques principals del procés desenvolupat és que es va construir i 

adaptar en funció de les necessitats i reflexions que es van anar identificant en el 

camí.  

 

Un element clau en aquesta característica és la „novetat‟ de l‟enfocament de la Igualtat 

de Tracte i No Discriminació (ITND) en el context català impulsat recentment per la 

promulgació de la Llei 19/2020 del Parlament de Catalunya. „Novetat‟ relativa, ja que 

justament la promulgació de la llei va ser possible gràcies a la feina prèvia i a la 

pressió política de molts agents socials, acadèmics i polítics, entre altres; no obstant, 

abans de la llei la perspectiva de la ITND no havia estat motiu de demanda aplicada –

almenys– per part de les administracions locals catalanes. En la pràctica aquesta 

„novetat‟ es tradueix en que no hi ha gaire experiències prèvies de recerca aplicada i/o 

disseny de polítiques locals en aquest camp, per tant, pocs punts de referència dels 

quals extreure‟n exemple i aprenentatges. Dit d‟una altra manera, ara per ara el camp 

de la ITND a Catalunya és un terreny molt poc explorat, per tant, en el procés que hem 

desenvolupat hem hagut –d‟una manera o d‟una altra- d‟obrir camí. 

 

El caràcter emergent i “en construcció” del procés que hem desenvolupat es pot 

apreciar en qüestions com ara: 

 

- El focus de l’estudi. Inicialment molt ampli, per observar i recollir tota la 

complexitat social del territori, i poc a poc acotat en la situació dels joves 

migrats sols (JMS), com a “cas” i amb el propòsit d‟identificar criteris 
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extrapolables a les altres realitats de la diversitat d‟origen i cultural de la 

comarca. 

- Els agents implicats en el procés i el seu nivell d’implicació. Inicialment molt 

focalitzat en l‟equip del Consell Comarcal del Bages; posteriorment, amb una 

major implicació de l‟Ajuntament de Manresa en algunes fases del procés. 

- La metodologia de treball. Inicialment plantejada com un procés de recull 

documental, sistematització, reflexió i l‟anàlisi en el marc d‟un grup de treball 

tècnic, posteriorment incorporant algunes tècniques de treball de camp. 

 

Aquest informe descriu de manera detallada el recorregut realitzat, amb èmfasi en els 

elements clau que es van anar identificant en el procés. 

 

 

2.4.- Estructura de l’informe 
 

L‟informe està organitzat en 8 apartats; el PRIMER -de Presentació- i el SEGON –

d‟Introducció- orientats a contextualitzar l‟estudi en un sentit general. El TERCER 

apartat, de Metodologia, explica les fases del procés que es va desenvolupar, 

destacant alguns elements d‟especial rellevància per entendre l‟anàlisi que es va fer i 

les conclusions a les que es va arribar; el QUART capítol aporta el Marc Conceptual i 

Legal de l‟estudi de manera conjunta, donada l‟estreta relació entre aquestes 

dimensions. El CINQUÈ apartat –La Problemàtica- presenta l‟estat de situació del 

tema des d‟una perspectiva molt àmplia a través de diferents dades. El SISÈ capítol 

descriu les diferents estratègies d‟intervenció que desenvolupen les administracions 

per abordar la problemàtica. El SETÈ apartat està dedicat a la fase de Treball de 

Camp de l‟estudi, i a les principals conclusions que d‟ell se‟n deriven. Per últim, el 

VUITÈ capítol està dedicat a les conclusions de l‟estudi, en les seves diferents 

dimensions. Tanquen l‟Informe els apartats de Referències i Annexes, per 

complementar la informació inclosa en el document. 
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3.- Metodologia 
 

 

3.1.- Tècniques de recerca 
 

La proposta tècnica inicial de l‟estudi plantejava la realització del mateix a través de 

dues tècniques: Reunions de treball i Anàlisi documental; no obstant, atenent a les 

reflexions i necessitats emergents durant el desenvolupament es van afegir tècniques 

de treball de camp. A continuació s‟explica cadascuna d‟elles. 

 

 

Reunions de treball1 

Trobades periòdiques de les persones que conformen el Grup de Treball (GT) per 

reflexionar i debatre sobre els diferents aspectes de l‟estudi a partir tant dels seus 

coneixements i experiència, com de la informació recollida de l‟anàlisi documental. En 

la pràctica es van realitzar dos tipus de reunions: 

 

Reunions de coordinació:  

 Orientades a consensuar diferents aspectes organitzatius i d‟enfocament que van 

sorgir en les diferents fases de l‟estudi.  

 En la majoria dels casos, van participar de les reunions de coordinació les 

persones de referència de l‟estudi de les tres institucions impulsores: Consell 

Comarcal del Bages, Diputació de Barcelona i Institut Diversitas.  

 

Reunions d’anàlisi:  

 Orientades a reflexionar i debatre conjuntament sobre els diferents àmbits d‟anàlisi 

inclosos en la proposta inicial de l‟estudi, per tal d‟identificar els aspectes clau dels 

mateixos amb el propòsit de respondre els objectius plantejats.  

 En les reunions d‟Anàlisi van participar les persones membres del Nucli Ampliat 

(veure apartat “Agents Implicats”). 

 La dinàmica de les Reunions d‟Anàlisi va consistir en la presentació d‟informació 

sistematitzada i de conclusions preliminars per part de l‟equip investigador i en el 

posterior debat de totes les persones participants per afegir matisos, identificar 

buits o reflexionar conjuntament sobre els aspectes presentats.  

 

 

Revisió i Anàlisi documental 

Consisteix en la revisió, sistematització i anàlisi de documentació rellevant sobre la 

temàtica, per tal d‟identificar categories, arguments, enfocaments, presències i 

absències, tendències i/o biaixos relacionats amb els objectius de l‟estudi. Aquest 

procediment es va realitzar en les dues fases principals de l‟estudi: Fase-2: Acotant la 

problemàtica: i Fase-3: Com l‟estem abordant. 

 

                                                           
1
 Totes les reunions es van realitzar de manera telemàtica, atenent a les indicacions per fer front a la 

pandèmia de Covid-19. 
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El material documental va ser aportat principalment per les persones que conformen el 

Grup de Treball a partir del seu coneixement de la temàtica de la diagnosi; i en segon 

terme, per la pròpia cerca de l‟Equip Assessor / Investigador. A l‟Annex 1 es presenta 

la relació de la documentació revisada i analitzada. 

 

Treball de Camp 

Aquesta part de la metodologia va ser un dels canvis que es van produir durant la 

realització de l‟estudi, en resposta a la necessitat detectada durant el procés, per una 

banda, de diversificar les “veus” recollides en el procés; i per una altra, d‟accedir a 

informació més concreta sobre les discriminacions que pateixen els joves migrats sols. 

A partir d‟aquestes premisses, es van incorporar les següents accions: 

 

Entrevistes a informants clau 

 Educadores de l‟Espai Jove de Manresa. 

 Coordinador del programa de Nova Ciutadania de l‟Ajuntament de Manresa. 

 L‟Oficina Relacions amb la Comunitat de l‟ABP Bages dels Mossos d‟Esquadra. 

 

Enquesta a joves migrats sols  

 Concretament als 15 joves que participen del programa “Treball i Formació” 

desplegat pel Consell Comarcal del Bages i l‟Ajuntament de Manresa (veure 

descripció Fase-4). 

 

Enquesta a persones que fan acció directa amb joves migrats sols. 

 Concretament una trentena de persones que treballen o col·laboren amb diversos 

serveis o entitats de la comarca, en el marc de les quals entren en contacte i 

presten diversos serveis als joves migrats sols (veure descripció Fase-4). 

 

 

 

3.2.- Agents implicats 
 

Aquest és una de les dimensions de la metodologia de l‟estudi que va experimentar 

diferents canvis durant el procés, com a resultat de diferents variables que van obligar 

a redefinir algunes de les dinàmiques i procediments inicialment plantejats. En la 

pràctica, aquests canvis van definir 3 “escenaris” que s‟expliquen a continuació.  
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Escenari-1: Proposta tècnica Inicial 

La proposta tècnica inicial de l‟estudi plantejava el desenvolupament del procés amb 

quatre instàncies/agents implicats, amb tasques específiques assignades a cadascun2. 

 

1. Grup de Treball 

2. Equip Assessor i Investigador 

3. Col·laboracions puntuals 

4. Coordinació General 

 

 

Escenari-2: Reformulació 

Després de les primeres reunions la configuració dels agents participants va canviar 

de manera significativa sobretot per la incorporació de l‟Ajuntament de Manresa en les 

diferents instàncies de decisió i execució del projecte. Així mateix, va augmentar el 

nombre d‟agents potencialment convocables als diferents espais de participació 

contemplats a l‟estudi. Aquest nou escenari va plantejar el següent escenari3: 

 

 Nucli Executiu 

 Nucli Ampliat 

 Plenari Interdepartamental 

 Nucli Tècnic Polític 

 Col·laboracions puntuals 

 

 

Escenari-3: Preparant el tancament 

Durant l‟execució de les fases 2 i 3 de l‟estudi (Acotant la problemàtica i Com ho estem 

abordant) es va posar en evidència la complexitat que suposa treballar 

coordinadament entre tants agents, per la qual cosa es va optar per redefinir 

l‟estructura de participació, per fer-la més operativa. Aquest canvi va coincidir amb el 

replantejament de l‟abast de l‟estudi, amb la qual cosa algunes de les instàncies 

definides en l‟escenari anterior van perdre sentit. També es va valorar la necessitat de 

reforçar el lideratge inicial del Consell Comarcal del Bages, com a demandant del 

recurs tècnic que ha fet possible l‟estudi. Si bé no es va elaborar una nova versió del 

document d‟Agents Participants, la nova estructura plantejava un escenari –més o 

menys- en els següents termes: 

 

 Nucli Dur 

 Nucli Ampliat 

 Nucli Tècnic polític 

 

El plenari interdepartamental va desaparèixer, ja que es va valorar que en el marc 

temporal del que disposava l‟estudi per a la seva execució, no era factible ni pertinent 

realitzar aquesta acció. 

 

                                                           
2
 L‟estructura de participació inicial està recollida a l‟Annex 2. 

3
 A l‟Annex 3 es presenta la configuració detallada d‟aquest segon escenari. 
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Les col·laboracions puntuals es van transformar en un parell d‟enquestes orientades a 

recollir informació per part de persones directament implicades en la problemàtica: els 

mateixos joves migrats sols i les persones que realitzen acció de directa amb ells.  

 

 

 

3.3.- Fases del procés 
 

La proposta tècnica inicial de l‟estudi plantejava un procés de 6 fases:  

 

Fase-1: reformulació realista del procés  

Fase-2: acotant la problemàtica 

Fase-3: com l‟estem abordant actualment 

Fase-4: analitzant els resultats 

Fase-5: criteris per construir convivència positiva i no discriminació 

Fase-6: informe final 

 

En la pràctica i atenent a les reflexions i necessitats identificades durant la realització 

de l‟estudi, després de la Fase 3 es va decidir afegir una fase de treball de camp, i la 

Fase-5, es va redefinir des d‟una perspectiva de procés i de continuïtat de l‟estudi més 

enllà dels límits temporals marcats per la contractació en la que s‟emmarcava aquest 

procés. A continuació s‟explica en detall cadascuna de les fases. 

 

Fase-1: reformulació realista del procés 

Destinada a reformular la metodologia de l‟estudi  de manera consensuada i d‟acord a 

les prioritats i possibilitats reals de les parts implicades (temporalitat, coordinació, fonts 

prioritàries, participants, etc.).  

 

Un dels resultats d‟aquesta fase va ser la redefinició dels agents participants en el 

procés, principalment per la incorporació de l‟Ajuntament de Manresa com a actor clau 

del procés. A l‟apartat sobre els “Agents Implicats” s‟explica amb més detall aquell 

procés. 

 

Fase-2: acotant la problemàtica 

Orientada a identificar i descriure la problemàtica en general, així com a prioritzar les 

diferents variables que la condicionen. Els àmbits d‟anàlisi definits per aquesta fase 

van ser: 

 

Reptes actuals de la comarca 

- Moviments migratoris. 

- Envelliment de la població. 

- Segregació de la població. 

- Joves no acompanyats, acollida.  

- Racisme, xenofòbia, discurs d‟odi. 

- Etc. 
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Discriminacions a la comarca 

- A qui es discrimina? (inclusió/exclusió per eixos de privilegi i opressió).  

- Per què se li discrimina? (motius o raons diversos). 

- Quina prioritat assignem a aquests motius o raons? 

- Qui discrimina? 

- Com es materialitza la discriminació? (racisme, discurs d‟odi, xenofòbia, etc.). 

- A on es produeix la discriminació? (llocs, espais...).  

- A través de quins mitjans es discrimina? (de comunicació, xarxes socials, discursos 

polítics, etc.). 

 

Quin és el marc normatiu i les condicionants administratives que defineixen el context.  

- Normativa vigent antidiscriminació (europea, estatal, autonòmica). 

- Protecció vs criminalització dels menors i joves migrats sols. 

- Permís de residència vs Regularització. 

 

Caracterització del jovent migrant sol i la seva situació 

- Edat, Origen, Gènere, etc. 

- Situació actual (aïllament, desarrelament, manca de referents, etc.). 

- Perspectives de futur (desprotecció després dels 18 anys, etc.). 

 

Teixit social que treballi per la no discriminació 

- Entitats antidiscriminació i els seus àmbits d‟actuació. 

- Projectes i accions antidiscriminació impulsades per aquestes entitats. 

- Resultats obtinguts a través d‟aquestes accions. 

 

Percepció ciutadana de la diversitat d’origen i cultural 

- Nivell de xenofòbia. 

- Nivell d‟acceptació o rebuig per col·lectius. 

- Estudis realitzats (enquestes, etc.). 

- Publicacions en premsa. 

- Etc. 

 

Fase-3: com l’estem abordant actualment 

Adreçada a identificar i descriure les estratègies d‟intervenció que s‟apliquen a nivell 

local per fer front a la problemàtica, els seus punts forts i febles, i els seus resultats. 

Els àmbits d‟anàlisi que es van tenir en compte en aquesta fase van ser: 

 

Perfil dels integrants de l’equip de treball  

- Descripció de les integrants dels equips (gènere, edat, origen, formació, etc.). 

- Capacitats. 

- Necessitats (o mancances). 
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Processos habituals de treball 

- Representativitat de la diversitat del municipi. 

- Grau de coordinació tècnica. 

- Fortaleses i Dificultats. 

- Marc de privilegi. 

 

Recursos existents (accions, programes i projectes)  

- Servei de Primera Acollida. 

- Taula per a l‟acollida, la protecció, la inclusió d‟adolescents i joves migrats sols. 

- Xarxa per a l‟Acollida i la inclusió de persones refugiades (XAIR). 

- Accions de sensibilització (tallers a 4t d‟ESO). 

- Altres? 

 

Accions de Comunicació 

- Què es comunica? (i què no), perquè? 

- Com es comunica? Llenguatge, imatges. 

- Com es representa la diversitat a la ciutadania? 

 

Mecanismes per detectar discriminacions 

- Quins n‟hi ha? 

- Com funcionen? 

- Quins resultats s‟obtenen? 

- Són els esperats? 

 

Fase-4: treball de camp 

Orientada a recollir de primera mà informació sobre les situacions de discriminació que 

afecten als Joves Migrats Sols. Aquesta fase no estava contemplada en la proposta 

inicial de l‟estudi, per tant és un dels canvis realitzats en el disseny metodològic de 

l‟estudi, atenent a les reflexions i necessitats detectades durant el procés. 

Concretament aquesta fase va consistir en la realització de 2 accions: 

 

Enquesta a joves migrats sols 

Enquesta telemàtica de 9 preguntes (Annex 4) destinades a identificar les situacions 

de discriminació viscudes pels joves migrats sols. Atenent a les limitacions temporals 

de l‟estudi es va plantejar com una primera aproximació directa al tema, per tant es va 

aplicar únicament als 15 joves que (durant el període de realització de l‟estudi) 

participaven del programa “Treball i Formació”, mitjançant el qual estan contractats pel 

Consell Comarcal del Bages (10 joves) o per l‟Ajuntament de Manresa (5 joves). 

 

Enquesta a persones que fan acció directa amb els joves migrats sols  

Enquesta telemàtica de 13 preguntes (Annex 5) orientades a identificar les situacions 

de discriminació que pateixen els joves migrats sols, a partir del relat que aquests fan 

de les mateixes en el marc de la relació de suport que estableixen amb les 

professionals o persones que treballen en diferents serveis o espais d‟atenció. 

L‟enquesta s‟han plantejat com una primera aproximació, per tant, es va aplicar a un 
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grup reduït de persones que treballen o col·laboren en les següents organitzacions o 

entitats4:  

 

Recursos residencials  

- Centre Estrep 

- Centre Sant Martí 

- PIL Bages 

 

Ajuntament de Manresa 

- Espai Jove  

- Educadores de carrer  

- Serveis Bàsics 

- Servei de Mediació  

- Casal de jove  La Kampana 

- Oficina Jove del Bages  

- Servei de Joventut de Manresa 

 

Consell Comarcal del Bages 

- Oficina jove del Bages i de l‟Ajuntament de Manresa 

- Servei comarcal de joventut 

- Servei d'inclusió social  

 

Entitats socials 

- Càritas Manresa 

- Creu roja 

- Fundació Tomàs Canet 

- CITE 

 

Cossos de Seguretat 

- Policia local 

- Mossos d'Esquadra 

 

Associacions i col·lectius 

- Alqua 

- Xarxa de suport mutu Valldaura 

- Associació Al Noor 

- Mesquita de Manresa 

- Associacions de veïns 

- Associacions de persones d'origen en la immigració 

 

Altres serveis 

- Gedi - 360º 

- Eduvic 

- Fundació Mercè i Fontanilles (programa borsa d‟habitatge) 

  

                                                           
4
 En el moment d‟elaboració d‟aquest informe aquest llistat es trobava en construcció, per tant, 

segurament serà diferent del llistat definitiu. 
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Fase-5: sistematització i anàlisi 

Correspon al moment de l‟organització, categorització i anàlisi de tota la informació 

recollida en les fases anteriors, per tal d‟identificar els elements clau que poden 

contribuir a l‟assoliment dels objectius plantejats. Es va posar especial atenció a les 

situacions de discriminació que afecten als joves migrats sols i les circumstàncies en 

que succeeixen, així com en els mecanismes i/o recursos –més o menys formals- 

disponibles a la comarca per abordar-les. 

 

L‟anàlisi es va realitzar a partir del marc conceptual de la Igualtat de Tracte i No 

discriminació, i en particular a la llum dels paràmetres descrits a la “Guia per a 

l'elaboració d‟informes integrals sobre la discriminació a la ciutat” (K. Castilla, 2020), 

per tal d‟identificar encerts, àrees de millora i potencialitats de cara al posterior 

desenvolupament d‟una estratègia més àmplia de prevenció i intervenció contra les 

discriminacions a la comarca. 

 

 

Fase-6: informe final 

Fa referència al procés d‟elaboració d‟aquests document que descriu la globalitat de 

l‟estudi, des del seu plantejament inicial fins els seus resultats. 
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4.- Marc conceptual i normatiu 
 

 

En aquest capítol presentem una selecció dels conceptes i perspectives des de les 

quals es va realitzar l‟estudi, amb el propòsit de transparentar el posicionament i oferir 

pistes per a una millor comprensió de tot el document. Tenint en compte el caràcter 

“aplicat” del procés realitzat, es posa èmfasi en els aspectes operatius dels conceptes i 

no tant en la seva discussió teòrica. Cal precisar també que gran part d‟aquests 

conceptes –com el propi camp temàtic de l‟estudi- està vinculat a l‟àmbit jurídic, per 

tant, connecten amb el contingut de la segona part d‟aquest apartat, dedicat al Marc 

Legal sobre el tema. 

 

 

 

4.1.- Conceptes clau 
 

 

Igualtat i Discriminació 

 

Els conceptes d‟igualtat i discriminació els trobem en el dret internacional, 

especialment en els tractats en referència a drets humans aprovats en el marc de 

l‟Organització de les Nacions Unides (ONU), durant la segona meitat del segle XX. A 

nivell conceptual es considera que la igualtat és un principi que reconeix l‟equiparació 

de totes les persones en drets i obligacions.  

 

En quant a la discriminació, respon a la conducta per part d‟individus, institucions, 

organitzacions o qualsevol altre actor social que produeix o reprodueix desigualtats. 

 

Pel que fa a la prohibició de la discriminació, pot ser interpretada com un blindatge del 

principi d'igualtat que busca no deixar cap persona fora de la seva protecció. Ara bé, 

l'Estat té la potestat de tractar les persones de forma diferent, ja que no tota 

diferenciació és discriminatòria, però les diferències en el tractament de persones 

pertanyents a alguna de les categories especialment protegides, seguint un 

enfocament basat en drets humans, comporta una violació dels drets fonamentals de 

qualsevol persona. 

 

S‟ha de tenir en compte que no existeix una única definició per a la no discriminació, 

tot i que cada vegada més s‟entén com una conducta injusta o arbitrària enfront d‟una 

altra persona. 

 

A partir d‟aquest context i a la llum del objectius d‟aquest estudi, és precís destacar les 

característiques personals que habitualment donen peu a la discriminació i que la 

literatura sobre el tema anomena “categories especialment protegides”. 
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Categories especialment protegides 

 

Les diferents normatives, ja siguin internacionals, nacionals, regionals o locals, 

recullen una sèrie de categories a protegir de la discriminació, que es poden concretar 

en5: 

 

 Sexe 

 Origen ètnic o raça 

 Condició social i/o econòmica 

 Naixement 

 Religió o creences 

 Llengua 

 Opinió o idees polítiques 

 Orientació, identitat sexual o gènere 

 Discapacitat 

 Edat 

 

També és important tenir en compte que la discriminació no inclou únicament la 

distinció basada en les categories anteriors, sinó també tota distinció, exclusió, 

restricció o preferència. Per tant, si qualsevol d‟aquestes 4 accions es desenvolupa en 

el marc de les categories protegides, podran ser constitutives d‟actes discriminatoris. 

 

 

Apunts des de la perspectiva interseccional 

 

Des d‟un enfocament interseccional (Hill Collins, 2016), cal precisar que aquestes 

categories no només descriuen les característiques personals per les quals les 

persones solen ser discriminades, sinó més aviat representen profunds sistemes de 

pensament que al llarg de la història han definit l‟estructura de les societats sobre la 

base de jerarquies socialment construïdes per afavorir uns per sobre d‟altres. Es 

tracta, per tant, d‟estructures de discriminació que –amb els seus paràmetres- 

defineixen els privilegis als que les persones accediran i les opressions que patiran, 

depenent de múltiples factors que –sovint- estan fora del seu abast.  

 

Algunes d‟aquestes estructures són el llenguatge, els sistemes jurídics, els sistemes 

econòmics, els sistemes polítics, els sistemes educatius, la medicina, la religió, els 

mitjans de comunicació, els serveis socials, l‟arquitectura, la publicitat, etc. Tots 

aquests camps de saber que des del seu coneixement expert s‟atribueixen el poder de 

definir el límits d‟allò considerat “normal” i, per extensió, bo. Aquest “poder de 

normalització” definit per Michel Foucault (1975) actua mitjançant la socialització per 

construir subjectivitats que acaben normalitzant les jerarquies, per tant, naturalitzant i 

invisibilitzant els privilegis i menystenint les opressions.   

 

El moviment feminista (des de les seves diferents branques) i els estudis de gènere 

utilitzen el concepte de “desigualtat estructural” (Beauvoir, 1949), per explicar la 

                                                           
5
 “Guia per a l‟elaboració d‟informes integrals sobre la discriminació a la ciutat”, de  Karlos Castilla, editat 

per l‟Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). Barcelona, 2020. 



21 
 

discriminació que pateixen les dones només pel fet de ser-ho en diferents àmbits i 

entorns socials. Aquest concepte és fàcilment extrapolable a altres eixos de 

desigualtat, ja que serveix per explicar que la discriminació no és –només- una qüestió 

d‟individus que actuen motivats per prejudicis i estereotips, sinó també d‟estructures 

profundament legitimades i arrelades en les nostres societats. 

 

Sortosament la història està plena de moviments socials que han lluitat per desmuntar 

aquestes estructures desiguals i que han treballat per construir societats en les que 

totes les persones gaudeixin dels mateixos drets. La Declaració Universal dels Drets 

Humans (ONU, 1948) és la màxima expressió d‟aquest desig, tot i que és àmpliament 

sabut que el món està ple de situacions en la que els drets inclosos en aquell 

document no estan garantits per a totes les persones, per tant es precís continuar 

treballant per assolir aquest objectiu.   

 

La perspectiva de la Igualtat de Tracte i No Discriminació (ITND) és un pas més en 

aquest propòsit que darrerament està agafant força a Catalunya arran de la 

promulgació de la Llei 19/2020 del Parlament de Catalunya.  

 

 

Tipologies de discriminació 

 

La discriminació pot donar-se de diferents maneres en funció dels agents que hi 

participen i els contexts on es produeix. En general, la literatura sobre el tema reconeix 

principalment les següents tipologies: 

 

 Discriminació directa: aquest tipus de discriminació es manifesta quan la llei 

atorga a les persones un tracte diferenciat il·legítim. 

 

 Discriminació indirecta: aquest tipus de discriminació es manifesta com a resultat 

de lleis, polítiques o pràctiques que apliquen un criteri aparentment neutral, però 

que imposa una càrrega desproporcionada o desavantatge  en referència a altres 

persones i que les perjudica o impossibilita a situar-se al mateix nivell. 

 

 Discriminació per associació: aquest tipus de discriminació es manifesta quan 

una persona és objecte de discriminació, no per la seva adscripció o pertinença a 

un col·lectiu victimitzat, sinó perquè se la relaciona d'alguna manera amb una altra 

o altres persones que sí que pertanyen o són adscrits a algun d'aquests grups 

socials.  

 

 Discriminació múltiple: es aquella forma de discriminació que pateix una persona 

sobre la base de més d'un motiu discriminatori6. 

 

                                                           
6
 En alguns espais acadèmics la discriminació múltiple és també anomenada “discriminació 

interseccional”, atenent a la metàfora de la “intersecció” entre diferents eixos de discriminació. No obstant, 
aquesta denominació ha estat criticada, ja que els darrers anys a l‟estat espanyol i a Catalunya l‟adjectiu 
“interseccional” s‟utilitza per descriure una perspectiva d‟anàlisi complexa per observar les relacions de 
poder en contexts específics posant atenció amb multiplicitat de variables, per tant, utilitzar-la únicament 
en el sentit literal de la “intersecció” es considera un reduccionisme que pot induir a confusió.  
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Infants i Joves Migrats Sols 

 

El concepte d‟infant i jove “migrat sol” (JMS) es refereix a una persona d‟edat propera 

als 18 anys (inferior, en el cas dels infants; superior, en el cas dels joves) que ha 

migrat del seu país d‟origen a un altre diferent on no disposa de cap referent adult -

progenitor o adult amb pàtria potestat. 

 

En el cas dels menors de 18 anys, la normativa vigent estableix que les autoritats 

competents tenen l‟obligació de guarir-los, protegir-los i promoure el seu benestar fins 

que arribin a la majoria d‟edat, independentment de la seva situació administrativa. 

 

En el moment que assoleixen la majoria d‟edat passaran a ser considerats “adults 

migrats” i en funció de si disposen o no la documentació requerida (permís de 

residència, permís de treball, condició de refugiat...) seran considerats persones sense 

nacionalitat espanyola amb estatus legal de permanència, o estranger en situació 

administrativa irregular, i per tant sense estatus legal de permanència. 

 

En els seus documents oficials la Direcció General d‟Atenció a la Infància i 

l‟Adolescència de la Generalitat de Catalunya (DGAIA) anomena a aquest col·lectiu 

com “infants  i  adolescents  immigrats  no  acompanyats”, però per evitar confusions 

jurídiques i competencials, la denominació “menors  estrangers  no  acompanyats”   és   

d‟ús   preferent   en   les   comunicacions   oficials   entre   la   Generalitat   i   

l‟Administració  de  l‟Estat  i/o  el  Poder  Judicial. 

 

Justament durant el període en que es va realitzar aquest estudi a l‟estat espanyol 

s‟estava debatent la qüestió de la situació administrativa dels joves migrats sols 

després de complir els 18 anys i passar de ser “subjectes de protecció” a persones 

adultes migrades –en molts casos– “indocumentades” (situació anomenada 

“irregularitat sobrevinguda”)7.  

 

En aquest estudi utilitzem la denominació “Joves Migrats Sols” (o el seu acrònim, JMS) 

per referir-nos al conjunt d‟aquestes persones, independentment de la seva edat i 

sexe, tal com fan els recursos i serveis adreçats a atendre‟ls, ja que l‟edat és una 

variable canviant, per tant, en molts casos aquestes persones arriben al territori sense 

tenir la majoria d‟edat i connecten amb els serveis i recursos disponibles, però en el 

procés compleixen els 18 anys i la seva vinculació amb els serveis es manté.  

 

 

 

  

                                                           
7
 A l‟apartat de Marc Legal es presenta amb més detall el que diu la normativa actual espanyola sobre 

aquesta matèria. 
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La Guia per a l’elaboració d’informes integrals sobre la discriminació a la ciutat 

 

Un element important del marc conceptual i metodològic d‟aquest estudi han estat la 

“Guia per a l‟elaboració d‟informes integrals sobre la discriminació a la ciutat”, de 

Karlos Castilla8, editada per l‟Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i que 

recull la reflexió teòrica i l‟experiència prèvia a partir dels pocs exemples existents 

d‟aquest tipus d‟informes, però de manera particular de l‟Informe “La discriminació a 

Barcelona 2018”, també impulsat per l‟IDHC. 

 

Tot i que l‟encàrrec en que es va emmarcar l‟estudi no va ser l‟elaboració d‟un “informe 

integral sobre discriminació”, sí que està orientat en aquella direcció, per tant, les 

premisses aportades per la Guia esmentada, van ser permanentment en el rerefons 

dels plantejaments aplicats. 

 

Dels diferents continguts de la Guia destaquem tres.  

 

 PRIMER, la necessitat d‟incloure totes les categories susceptibles d‟incorporar 

accions discriminatòries. 

 SEGON, la necessitat d‟incloure tots els casos o situacions denunciades o de 

les que es tingui notícia.  

 TERCER, la necessitat d‟implicar a tots els agents que treballen en aquest 

àmbit en el territori estudiat, així com a les persones que pateixen situacions 

discriminatòries. 

 

Pel que fa a conceptes claus a abordar, la Guia destaca la importància de distingir 

entre les diferents accions discriminatòries: 

 

 Acció de distingir 

 Acció d‟excloure 

 Acció de restringir 

 Acció de preferir 

 Situar en desavantatge 

 

Pel que fa la participació de diferents agents i a la pròpia realització d‟un informe sobre 

discriminació, la Guia recomana que en el moment inicial de plantejar l‟estudi es 

reflexioni i contesti conjuntament almenys les següents preguntes: 

 

 Qui coordina l‟informe? 

 Qui participa en l‟elaboració? 

 Quines categories o característiques personals s‟inclouen? 

 Com s‟identifica la persona que va cometre l‟acte discriminatori? 

 Com es determinen els llocs on es va cometre l‟acte discriminatori? 

 Com es classifiquen els actes discriminatoris?  

 S‟ha d‟especificar si l‟acte discriminatori va generar la violació d‟un 

                                                           
8
 Karlos Castilla. Advocat, doctor en Dret, investigador de l‟Institut de Drets Humans de Catalunya i 

professor de la Universitat Pompeu Fabra. Expert en drets humans, justícia, no discriminació i migració 
des del Dret Constitucional i Internacional. @KarlosCastilla 
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 altre dret? 

 S‟ha d‟incloure quina va ser l‟atenció o acció que es va desenvolupar a 

 favor de la persona que va ser discriminada? 

 S‟ha d‟incloure l‟estat en què es troben els casos recollits en l‟informe? 

 Quina altra informació podria ser rellevant com a part de l‟informe? 

 

Segons la Guia, la resposta clara i consensuada d‟aquestes qüestions facilitarà en 

gran mesura la realització de l‟informe i potenciarà les seves possibilitats d‟impacte en 

la línia de contribuir a la superació de les discriminacions en la societat. 

 

 

 

4.2.- Marc legal
9
 

 

Durant la segona meitat del segle XX i com a conseqüència de la finalització de la 

Segona Guerra Mundial, es va a començar a articular un discurs en favor d‟uns criteris 

globals de reconeixement i garantia de drets per tota la humanitat. En aquest sentit, és 

cabdal el desplegament efectiu de l‟Organització de Nacions Unides (ONU) i la 

Declaració Universal del Drets Humans, aprovada l‟any 1948 per l‟Assemblea General 

de la ONU, amb l‟objectiu de crear un marc normatiu de protecció i respecte dels drets 

humans. 

 

És important remarcar d‟aquesta declaració, que tot i ser signada per la gran majoria 

d‟estats pertanyents de l‟ONU, no va aconseguir l‟estatus de tractat -vinculant- i va 

quedar relegada a una declaració d‟intencions. Seran posteriors pactes i tractats 

derivats d‟aquesta declaració i altres, els que tinguin un rang normatiu efectiu un cop 

signats per cada Estat. 

 

A l‟Estat espanyol regeix la normativa que emana de la Constitució espanyola de 1978 

i en la qual el seu article 96.1 referma que formarà part de l‟ordenament jurídic tot 

tractat internacional validat i signat. 

 

 Article 96.1: Els tractats internacionals celebrats vàlidament formaran part de 

l’ordenament intern una vegada hagin estat publicats oficialment a Espanya.  

 

 

Àmbit normatiu supranacional 

 

En primer lloc, encara que fora de vinculació jurídica efectiva és important fer esment 

de Declaració Universal del Drets Humans de 1948 pel seu caràcter simbòlic a nivell 

global i per ser la font primària en que es basen tots els tractats i acords 

supranacionals posteriors. En els dos primers articles d‟aquest text ja es fa referència 

al principi d‟igualtat. 

                                                           
9
 Aquest apartat s‟ha elaborat a partir d‟un recull documental i anàlisi sobre normativa legal aplicable a la 

igualtat de tracte i no discriminació d‟organismes com l‟Institut de Drets Humans de Catalunya, el Consejo 
para la eliminación racial y étnica, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Diputació de 
Barcelona i la Red ERABEREAN per la igualtat de tracte i no discriminació del Govern Basc. 
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 Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats 

de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 

 Article 2: Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que 

aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de 

llengua, de religió, d'opinió política o d'altra mena, d'origen nacional o social, de 

fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. Hom no farà tampoc cap distinció 

fonamentada en l'estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual 

depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d'un país o territori independent, com 

si està sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol 

limitació de sobirania. 

 

El principi de no discriminació està recollit a l‟article 7 com a enfortiment del principi 

d‟igualtat, per tal de no deixar cap persona sense protecció. 

 

 Article 7: Tothom és igual davant la llei i té dret d'obtenir-ne la mateixa protecció contra 

qualsevol discriminació que violi la present declaració contra tota provocació a una tal 

discriminació. 

 

En referencia als tractats vinculants destaca el Pacte Internacional de Drets Civils i 

Polítics10 (1966) -ratificat per Espanya l‟any 1977- que estableix les bases de dret pel 

reconeixement del drets a la igualtat i no discriminació. 

 

 Article 26: Totes les persones són iguals davant la llei i tenen dret sense discriminació a 

igual protecció de la llei. Referent a això, la llei prohibirà tota discriminació i garantirà a 

totes les persones protecció igual i efectiva contra qualsevol discriminació per motius 

de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol mena, origen 

nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició social. 

 

Un segon document vinculant cabdal és el derivat de la Convenció Internacional sobre 

l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial11 (1969) -ratificat per Espanya 

el mateix any- que estableix la primera normativa específica sobre discriminació racial. 

 

Per últim, cal destacar la Declaració dels Drets de l‟Infant, proclamada el 20 de 

novembre de 1959 per l‟Assemblea General de les Nacions Unides, i ratificada en una 

convenció12 posterior (1989). El text afirma que els drets enunciats seran reconeguts a 

tots els infants, sense excepció. 

 

 Principi 1: L'infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests 

drets seran reconeguts a tots els infants sense excepció de cap mena o discriminació 

per motius de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió política o altres 

opinions, d'origen nacional o social, de naixença o de qualsevol altra situació, ja sigui 

del mateix infant o de la seva família. 

 

Més enllà d‟aquestes referències normatives, a nivell internacional, existeixen diferents 

acords, convenis, pactes o tractats posteriors, que aborden els principis d‟igualtat i no 

discriminació. A continuació s‟enumeren alguns. 

                                                           
10

 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
11

 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx 
12

 https://www.unicef.es/publicacion/convencion-sobre-los-derechos-del-nino 
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Altres Declaracions internacionals de referència 

 Conferència Mundial contra el Racisme, la Discriminació Racial, la Xenofòbia i les 

Formes Connexes d'Intolerància, 31 d‟agost a 8 de setembre de 2001 (ONU). 

 Declaració sobre la Raça i els Prejudicis Racials, 27 de novembre de 1978 

(UNESCO). 

 Declaració sobre l'Eliminació de Totes les Formes d'Intolerància i Discriminació 

Fundades en la Religió o les Conviccions, 25 de novembre de 1985 (ONU). 

 Resolució 68/237 (ONU), en la qual es proclama el període comprès entre 2015 i 

2024 Decenni Internacional per als Afrodescendents amb el tema 

"Afrodescendents: reconeixement, justícia i desenvolupament". 

 

 

Tractats internacionals 

 Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 3 de gener de 1976 

(ONU). 

 Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació 

Racial, 3 de setembre de 1981 (ONU). 

 Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona, 

3 de setembre de 1981 (ONU). 

 

 

Àmbit normatiu europeu 

 

En aquests segon àmbit trobem la normativa relativa als Estats que pertanyen a la 

Unió Europea i al Consell d‟Europa. En especial i fent referència al Tractat de la Unió 

Europea13 aprovat el 7 de febrer de 1992, destaquem els articles 2 i 9. 

 

 Article 2: La Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, 

llibertat, democràcia, igualtat, Estat de dret i respecte dels drets humans, inclosos els 

drets de les persones pertanyents a minories. Aquests valors son comunes als Estats 

membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la 

tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes. 

 Article 9: La Unió respectarà en totes les seves activitats el principi de la igualtat dels 

seus ciutadans, que es beneficiaran de la mateixa manera de l'atenció de les seves 

institucions, òrgans i organismes. Serà ciutadà de la Unió tota persona que tingui la 

nacionalitat d'un Estat membre. La ciutadania de la Unió s'afegeix a la ciutadania 

nacional sense substituir-la. 

 

També destaca la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea14 de 7 de 

desembre de 2000, que prohibeix la discriminació de manera inequívoca. 

 

 Article 21: No discriminació - 1. Es prohibeix tota discriminació i, en particular, l’exercida 

per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, 

                                                           
13

 Disponible a: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf  
14

 Disponible a: 
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/resource/static/files/Publicacions/cartadretsfonamentals.p
df  

https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/resource/static/files/Publicacions/cartadretsfonamentals.pdf
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/resource/static/files/Publicacions/cartadretsfonamentals.pdf
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llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altra mena, pertinença 

a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual. 2. 

Es prohibeix tota discriminació per raó de nacionalitat en l’àmbit d’aplicació del Tractat 

constitutiu de la Comunitat Europea i del Tractat de la Unió Europea i sense perjudici 

de les disposicions particulars d’aquests Tractats. 

 

Altres normatives europees 

 Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 

Fonamentals (Consell d‟Europa, 1950). 

 Protocol No.12 al Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les 

Llibertats Fonamentals (2000). 

 Carta Social Europea (Consell d‟Europa, 1996). 

 Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a 

l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en el treball i l'ocupació. 

 Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny de 2000, relativa a l'aplicació del 

principi d'igualtat de tracte de les persones independentment del seu origen racial o 

ètnic. 

 

La Comissió Europea contra el Racisme15 (ECRI) ha promogut diverses iniciatives i 

mesures encaminades a la lluita contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia, 

l‟antisemitisme i la intolerància, com el Pla d'acció de la Unió Europea contra el 

racisme 2020-2025. 

 

 

Àmbit normatiu Estatal 

 

A l‟Estat Espanyol la principal normativa de referència en relació als principis d‟igualtat 

i no discriminació és la pròpia Constitució Espanyola16 (de 29 de desembre de 1978), 

que és el pacte polític, social i de convivència del qual emanen totes les normes 

jurídiques de l‟Estat. Destaquen especialment els articles 1.1, 9.2 i 14. 

 

 Article 1.1: Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que 

propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la 

igualtat i el pluralisme polític. 

 Article 9.2: Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la 

llibertat i la igualtat de l‟individu i dels grups en els quals s‟integra siguin reals i 

efectives; remoure els obstacles que n‟impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la 

participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 

 Article 14: Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap 

discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social. 

 

Altra normativa jurídica estatal de referència 

 Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat religiosa. 

 Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'educació. 

                                                           
15

 Pàgina web institucional: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-
intolerance/  
16

 https://www.parlament.cat/document/nom/ConstitucioConsolidat.pdf 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/
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 Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats d'estrangers a Espanya i 

la seva integració social. 

 Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre 

social. 

 Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 

la violència de gènere. 

 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut sexual i reproductiva i de la interrupció 

voluntària de l'embaràs. 

 Llei orgànica 1/2017, de 13 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 

5/1995, de 22 de maig, del Tribunal de Jurat, per a garantir la participació de les 

persones amb discapacitat sense exclusions. 

 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals. 

 Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general per garantir el dret de sufragi de 

totes les persones amb discapacitat. 

 

 

La importància de la Llei d’estrangeria 

 

L‟anomenada “Llei d‟estrangeria d‟Espanya” -Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, 

sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva Integració Social, 

modificada per les L.O. 8/2000, 14/2003 i 2/2009- regula l‟entrada i permanència de 

persones estrangers extracomunitaris en territori espanyol i el conjunt de drets i 

llibertats que se‟ls atorga. La Llei d‟estrangeria estableix 4 modalitats per a l‟obtenció 

del permís de residència per a persones migrades en procés de regularització17. 

 

 

Modalitats per a l’obtenció del permís de residència 

 

Per tal de sol·licitar el permís de residencia existeixen diferents modalitats a les quals 

acollir-se, tot i així a l‟estat espanyol és imprescindible empadronar-se com a primer 

reconeixement i accés a drets bàsics. 

 

Modalitats  Condicions 

Arrelament 

familiar 

 Ser pare o mare d'un fill menor d'edat nascut a Espanya. 

 Ser el fill ser el fill/a d'un ciutadà espanyol d'origen. 

 Si els progenitors tenen nacionalitat europea, es pot sol·licitar el 

permís i residència a Espanya mitjançant la targeta comunitària. 

Arrelament 

laboral 

 Haver estat a Espanya un mínim de dos anys. 

 No tenir antecedents penals en origen i destí. 

 Existència d'una relació laboral superior a sis mesos. 

Arrelament  Haver viscut a Espanya almenys 3 anys de manera continuada. 

                                                           
17

 Llei Orgànica 2/2009, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social. https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-
19949-C.pdf 
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social  No tenir antecedents penals en origen i destí. 

 Tenir un contracte de treball signat per un període mínim d'un any. 

 Tenir vincles familiars amb altres estrangers residents o amb 

espanyols. 

Asil polític18 

 La condemna a pena de mort o risc de la seva execució material. 

 La tortura i els tractes inhumans o degradants al país d'origen de la 

persona sol·licitant. 

 Les amenaces greus contra la vida o la integritat dels civils, 

motivades per una violència indiscriminada en situacions de 

conflicte internacional o intern. 

 

A més, les comunitats autònomes, abans que es produeixi la concessió de 

l'autorització per arrelament, han d'emetre un informe amb contingut reglamentari 

sobre la integració social de la persona estrangera al territori, tenint en compte 

aspectes com: el període de permanència, la possibilitat de comptar amb habitatge, els 

vincles amb familiars residents a Espanya i els esforços d'integració. 

 

A grans trets aquesta Llei genera una sèrie de situacions de desemparament per les 

persones estrangeres que no tenen la documentació requerida. Així, hi ha certes 

inconsistències en relació a l‟altra norma jurídica aplicable degut a que la pròpia 

normativa es podria interpretar com que referma situacions de desigualtat entre 

persones i discriminació per origen. 

 

Diverses veus defensen l‟abolició d‟aquesta Llei ja que el sol fet que no tothom disposi 

de la mateixa situació administrativa legal situa a algunes persones en situació 

d‟inferioritat i contradiu el principi de que “davant la llei totes les persones són iguals”. 

 

 

Àmbit normatiu català 

 

En el marc normatiu català destaca la norma institucional bàsica de Catalunya, 

l‟Estatut d‟Autonomia19 de 2006, que en el seu preàmbul recull el principi d‟igualtat de 

drets de totes les persones; a l‟article 4, la promoció i defensa de la Declaració 

Universal de de Drets Humans; i a l‟article 15, el dret de totes les persones de viure 

lliure de tota mena de discriminació. 

 

 

Altra normativa jurídica autonòmica de referència 

 Llei 18/2007, de 28 de desembre, sobre el dret a l'habitatge. 

 Llei 5/2008, de 24 d'abril, sobre el dret de les dones a eradicar la violència 

masclista. 

 Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació. 

 Llei 19/2009, de 26 de novembre, sobre l'accés a l'entorn de les persones 

acompanyades de gossos d'assistència. 

                                                           
18

 La majoria de les sol·licituds d‟asil són denegades; no obstant, darrerament s‟han concedit moltes a 
ciutadanes veneçolans, per raons humanitàries. 
19

 Disponible a: https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf 
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 Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l'adolescència. 

 Llei 21/2010, de 7 de juliol, d'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a 

càrrec del Servei Català de la Salut. 

 Llei 29/2010, de 3 d'agost, sobre l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 

Catalunya.  

 Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 

 Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de 

les persones en risc d'exclusió residencial. 

 Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec 

als fons públics per mitjà del Servei Català de Salut. 

 

 

Llei d’acollida 10/2010 i Decret d’acollida 150/201420 

 

En el marc d‟aquest estudi és important revisar el decret que regula els serveis 

d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya amb l'objectiu 

de promoure la seva autonomia i igualtat d'oportunitats a través del coneixement de 

les llengües oficials, el funcionament de la societat d'acollida i el seu marc jurídic i 

laboral. Aquest decret desplega la Llei 10/2010, del 7 de maig, d‟acollida de les 

persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i dóna compliment a l'article 

138.1 de l'Estatut d‟Autonomia de Catalunya. 

 

La Llei 10/2010 fou la primera comunitat autònoma de l‟Estat espanyol en establir un 

marc legal de referència integral per a l‟acollida. 

 

L‟objectiu central de la Llei d'acollida és contribuir a fer efectius els principis d'igualtat i 

de cohesió social, mitjançant la creació d'un servei de primera acollida orientat a la 

promoció de l'autonomia personal de les persones estrangeres immigrades i les 

retornades a Catalunya que es troben en desavantatge per motiu del seu 

desconeixement de la societat catalana, de les normes jurídiques principals que la 

regeixen o per manca de competències lingüístiques bàsiques. 

 

En termes generals, la Llei d‟acollida: 

 

 Determina els instruments per a l‟acollida de les persones nouvingudes. 

 Especifica els continguts formatius del servei d‟acollida i estableix el paper del 

català com a llengua comuna. 

                                                           
20

 Disponible a: 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/legislacio/llei_dacollida_de_les_perso
nes_immigrades_i_retornades_a_catalunya/text_del_projecte_de_llei_dacollida/ 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/legislacio/llei_dacollida_de_les_perso
nes_immigrades_i_retornades_a_catalunya/decret-150-2014-de-18-de-novembre-dels-serveis-dacollida-
de-les-persones-immigrades-i-de-les-retornades-a-catalunya-/ 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/legislacio/llei_dacollida_de_les_persones_immigrades_i_retornades_a_catalunya/text_del_projecte_de_llei_dacollida/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/legislacio/llei_dacollida_de_les_persones_immigrades_i_retornades_a_catalunya/text_del_projecte_de_llei_dacollida/
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 Fonamenta el marc competencial dels ens locals i de la Generalitat de 

Catalunya i dóna forma a la col·laboració institucional en polítiques 

d‟immigració. 

 

o Generalitat i societat civil: Taula de Ciutadania i Immigració. 

o Generalitat i ens locals: Comissió Mixta Paritària. 

o Entre diferents departaments de la Generalitat: Comissió  

Interdepartamental d‟Immigració. 

o Generalitat i l‟Estat: Subcomissió Bilateral Estat–Generalitat. 

 

 Defineix l‟Agència de les Migracions de Catalunya, per gestionar un procés en 

el que hi intervindran diversos actors socials i institucionals. 

 

Pel que fa al decret d‟acollida, a gran trets, ordena el servei de primera acollida, els 

programes d'acollida especialitzada, els informes d'estrangeria de la Generalitat en 

col·laboració amb els ajuntaments i determinades funcions professionals 

especialitzades en serveis d'acollida i d'integració de persones immigrades i 

retornades. 

 

És un conjunt d‟accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i 

informació de les persones nouvingudes. Inclou l‟acompanyament, la formació i la 

certificació d‟uns coneixements mínims per facilitar viure i treballar a Catalunya. El 

decret estableix que la Generalitat i els municipis han de garantir la prestació del 

servei, ja sigui de forma directa o externalitzada a través de convenis o fórmules 

anàlogues amb agents socials, professionals o entitats privades. Poden acollir-se a 

aquest servei les persones estrangeres immigrades, les que sol·licitin asil o protecció 

subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades per sobre de l'edat escolar 

obligatòria i degudament empadronades. 

 

En capítols posteriors s‟aporten dades relatives al desplegament del Servei de Primera 

Acollida a la comarca del Bages. 

 

 

La Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació 

 

Especial rellevància en aquest estudi té la Llei 19/2020 d‟igualtat de tracte i no-

discriminació21, ja que és la primera norma jurídica desenvolupada sobre el tema a 

Catalunya per prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació al territori. A 

diferència de les normatives precedents, la Llei 19/2020 fa un abordatge integral del 

tema, tenint en compte els diversos col·lectius que pateixen discriminació i no de 

manera separada com s‟havia fet fins abans de la Llei. 

 

Concretament, la Llei estableix els principis i procediments per garantir el dret a la 

igualtat de tracte i la no discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció 

                                                           
21

 La Llei 19/2020, de 30 de desembre, va entrar en vigor el 31 de gener de 2021 (un mes després de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). Disponible a: 
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=890227&validity=1829843  

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=890227&validity=1829843


32 
 

davant de qualsevol conducta de discriminació que pugui atemptar contra la dignitat de 

les persones, amb independència de qualsevol circumstància personal o social. 

 

El text proposa desenvolupar les accions, organismes i canals de denúncia per 

qualsevol discriminació que pugui donar-se per raó de naixement o lloc de naixement; 

procedència, nacionalitat o pertinença a una minoria nacional; raça, color de pell o 

ètnia; opinió política o d'una altra índole; religió, conviccions o ideologia; llengua; 

origen cultural, nacional, ètnic o social; situació econòmica o administrativa, classe 

social o fortuna; sexe, orientació, identitat sexual i de gènere o expressió de gènere; 

ascendència; edat; fenotip, sentit de pertinença a grup ètnic; malaltia, estat serològic; 

discapacitat o diversitat funcional, o per qualsevol altra circumstància de la condició 

humana, real o atribuïda. 

 

A la vegada, pretén promoure l‟eradicació del racisme i la xenofòbia; de 

l'antisemitisme, la islamofòbia, l‟arabofòbia, la cristianofòbia, la judeofòbia i 

l‟antigitanisme; de l‟aporofobia i l‟exclusió social; del capacitisme; de l‟anormalofobia; 

del sexisme; de l'homofòbia, la transfòbia, la bifòbia o la intersexofòbia. 

 

Amb aquesta finalitat la norma regula els drets i les obligacions de les persones 

(físiques i jurídiques; públiques i privades) i estableix els principis d'actuació que han 

de regir les mesures dels poders públics per prevenir, eliminar i corregir tota forma de 

discriminació (directa o indirecta). 

 

Cal destacar que la Llei pretén transformar legislativament el principi d‟igualtat i de 

“tolerància zero” a les discriminacions, fent efectiva la construcció d‟una societat 

diversa i que abasta en el seu àmbit d‟aplicació a totes les persones que actuïn a 

Catalunya, incloent, fins i tot l‟àmbit, telemàtic o de les xarxes socials amb origen o 

destí l‟àmbit territorial català. 

 

 

Àmbits d'aplicació 

 

La norma detalla els setze àmbits d'aplicació de la mateixa, apuntant les mesures a 

complir en cada un d'ells:  

 

1. Ocupació i funció pública 

2. Negociació col·lectiva 

3. Organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, professionals i d'interès 

social o econòmic.  

4. Espais de participació política, cívica i social. 

5. Educació 

6. Salut 

7. Serveis socials 

8. Atenció a infants, adolescents, joves, persones majors i persones amb 

discapacitat. 

9. Habitatge 

10. Establiments i espais oberts al públic. 

11. Mitjans de comunicació social i societat de la informació. 
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12. Cultura 

13. Esport 

14. Llibertat religiosa 

15. Administració de Justícia. 

16. Cossos i forces de seguretat. 

 

 

Defensa i promoció del dret a la igualtat de tracte i la no discriminació 

 

Per materialitzar els seus objectius, la llei preveu que les administracions públiques 

apliquin mètodes i instruments per detectar les situacions discriminatòries i protegir les 

víctimes de discriminació, a través de les mesures preventives i correctives 

necessàries per aturar aquestes situacions. 

 

A més, han de prestar una atenció integral real i efectiva a les víctimes d'accions 

discriminatòries, d'intolerància i d'odi, incloent mesures específiques de suport 

(assessorament, assistència sanitària) i mesures socials orientades a facilitar la seva 

recuperació integral, així com tutela administrativa i judicial mitjançant l'adopció de 

mesures dirigides a aturar la discriminació, la prevenció de violacions imminents o 

ulteriors, la indemnització dels danys i perjudicis causats i el restabliment de la 

persona perjudicada en el ple exercici del seu dret. Així mateix, la norma regula la 

legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i contra la discriminació. 

 

D'altra banda, la Llei estableix que els poders públics, l'Administració de justícia, els 

cossos i forces de seguretat públics i privats i les autoritats públiques han d'adoptar 

mesures d'acció positiva i han d'impulsar polítiques per fomentar la igualtat de tracte 

en l'àmbit privat i per aconseguir acords, en aquesta matèria, entre els diferents 

sectors socials i econòmics. També, han de promoure que organitzacions i empreses 

duguin a terme accions de responsabilitat social consistents en mesures econòmiques, 

comercials, laborals, assistencials o d'una altra naturalesa, destinades a promoure 

condicions d'igualtat de tracte i no discriminació. 

 

Dins d'aquest àmbit el text es refereix al Pla per a la igualtat de tracte i la no 

discriminació, document que determinarà els eixos, les línies estratègiques, els 

objectius, les mesures i el pressupost necessari per prevenir, eradicar i corregir tota 

forma de discriminació. A més, les institucions públiques han de col·laborar entre sí 

per integrar la igualtat de tracte i la no discriminació en l'exercici de les respectives 

competències i, especialment, en els instruments de planificació, han de dur a terme 

estudis, memòries i estadístiques, han de determinar els àmbits en els que les bases 

reguladores de la concessió de subvencions han d'incloure la valoració d'actuacions 

per la consecució efectiva de la igualtat de tracte i la no discriminació per part de les 

entitats sol·licitants, i han de garantir la formació obligatòria, inicial i continuada i la 

sensibilització adequades sobre la igualtat de tracte i la no discriminació dels 

professionals que realitzen tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i 

recuperació, que tenen el deure de comunicar als cossos i forces de seguretat i a 

l'òrgan competent tota situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o 

violència. 
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Instruments per a la protecció i la promoció del dret 

 

 Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No Discriminació: 

serà l'organisme encarregat de vetllar pel compliment de la nova llei. Està integrat, 

per un comitè d'experts (que pot intervenir en procediments d'instrucció i sanció i 

elaborar informes) i per una comissió, de caràcter independent, de seguiment de 

l'acompliment de la norma. Exercirà les seves funcions sense perjudici de les 

competències del Síndic de Greuges. 

 Centre de Memòria Històrica i Documentació de la Discriminació: organisme 

encarregat de la custòdia d'arxius, registres i documents de les entitats que lluiten 

contra la discriminació en l'àmbit social, polític i cultural. El seu fons documental 

serà de lliure accés per a la ciutadania. 

 Observatori de la Discriminació: ha d'elaborar anàlisi i proporcionar informacions 

objectives i comparables sobre els fets esdevinguts a Catalunya, que puguin 

suposar una forma de discriminació, d'intolerància o de conductes d'odi, amb 

l‟objectiu de proposar l'adopció de mesures i accions específiques. 

 Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No 

Discriminació: espai de participació ciutadana i òrgan consultiu de les 

administracions que incideixen en aquest àmbit, sense perjudici de les funcions i 

les competències d‟altres òrgans o ens que estableixi la legislació. 

 

 

Instruments de suport a les víctimes 

 

 Aprovació d'un protocol específic d'atenció a les víctimes de la discriminació, actes 

d‟intolerància i/o conductes relatives als delictes d'odi que haurà de ser respectat 

per les oficines judicials i les oficines especialitzades en delictes d'odi. 

 Mesures per al cessament immediat de la conducta d'intolerància i discriminatòria. 

 Mesures cautelars, per prevenir violacions imminents o ulteriors. 

 Indemnització de danys i perjudicis i el restabliment de la persona perjudicada. 

 Creació de la figura de l'acompanyant, per assistir a la víctima en el procés de 

denúncia. 

 Campanyes de sensibilització contra les agressions i els delictes d'odi impulsades 

per la administracions públiques.  

 Garantir l'assistència a les víctimes, tot i que no s'interposi denúncia, directament o 

mitjançant entitats sense ànim de lucre especialitzades.  

 Aprovació d‟un protocol específic per alertar, identificar, assistir i protegir a 

l‟alumnat dels centres educatius en cas d'assetjament amb relació a les actituds de 

discriminació i d'intolerància i les conductes d'odi. 

 

 

Algunes reflexions sobre la Llei 19/2020 

 

Tot i reconeixent la importància de la promulgació de la Llei, caldrà esperar uns anys 

per valorar l‟abast del seu impacte, ja que el seu desplegament serà gradual i estarà 

subjecte a la disponibilitat pressupostària i als daltabaixos de la política. 
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En aquest sentit, el mateix redactat estableix una sèrie de terminis pel desplegament 

d‟accions i de desenvolupament pressupostari, a partir de l‟entrada en vigor de la Llei: 

 

 En un termini de tres mesos es designarà la persona titular de l‟Organisme de 

Protecció i promoció de la Igualtat de Tracte i No Discriminació. 

 En un termini de vuit mesos s‟aprovarà el protocol d'actuació davant situacions 

de discriminació o violència en l'Administració pública 

 En un termini de vuit mesos, el Govern ha d'aprovar el decret de regulació de 

l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No 

Discriminació, que establirà la seva estructura i funcionament. 

 En un termini de vuit mesos, el Govern i els departaments de la Generalitat, 

han de dictar el reglament de desenvolupament del règim sancionador i altres 

disposicions necessàries per a l'execució de la llei. 

 

 

Normativa vigent sobre los “Menores Extranjeros no Acompañados” 

 

Segons el Ministerio del Interior de l‟Estat Espanyol, la normativa bàsica reguladora 

defineix aquesta categoria de la següent manera: 

 

Aquesta situació contempla a l'estranger menor de divuit anys que arribi a territori 

espanyol sense venir acompanyat d'un adult responsable d'ell, ja sigui legalment o 

d'acord amb el costum, apreciant risc de desprotecció del menor, mentre tal adult 

responsable no s'hagi fet càrrec efectivament del menor, així com a qualsevol menor 

estranger que un cop a Espanya es trobi en aquella situació, sense perjudici de la 

possibilitat que el menor estranger no acompanyat pugui complir els requisits que 

estableixen els articles 59 i 59 bis de la Llei Orgànica 4 / 2000, de l’11 de gener o la 

normativa espanyola en matèria de protecció internacional.
22

 

 

Per tant, en el moment que els cossos de seguretat localitzin a un estranger no 

acompanyat del qual no pugui ser corroborada la seva minoria d‟edat, serà lliurat als 

serveis de protecció de menors competent per oferir una atenció immediata i posant en 

coneixement aquest fet al Ministeri Fiscal. Aquest haurà de determinar la seva edat a 

la major brevetat fent ús de les proves necessàries. 

 

Un cop es determini l‟edat i corroborant que és un menor, el Ministeri fiscal derivarà el 

cas als serveis competents de protecció de menors de cada comunitat autònoma, i 

informarà d‟aquest fet al delegat o subdelegat del govern corresponent. 

 

Repatriació 

 

La Delegació del Govern del territori on estigui ubicada la residència del menor té 

competència per dur a terme els tràmits de repatriació. Així, a través de la Comissaria 

General d'Estrangeria i Fronteres, sol·licitarà informe a la representació diplomàtica del 

país d'origen del menor sobre les circumstàncies familiars d'aquest, així com qualsevol 

informació sobre la situació de l'entitat que tingui atribuïda la seva tutela legal, 

                                                           
22

 http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/menores-
extranjeros  

http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/menores-extranjeros
http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/menores-extranjeros
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custòdia, protecció provisional o guarda. Si els informes indiquen que l'interès superior 

del menor se satisfà amb el reagrupament amb la família o la seva posada a disposició 

dels serveis de protecció del seu país d'origen, s‟iniciarà el tràmit de repatriació. 

 

Residència 

 

L'Oficina d'Estrangeria haurà de concloure i notificar la resolució al menor en el termini 

màxim d'un mes, comunicant-la, així mateix, al Ministeri Fiscal. Posteriorment, en el 

termini d'un mes des de la data de notificació de la resolució, el representant legal, 

acompanyat del menor estranger, ha de sol·licitar personalment davant l'oficina 

d'estrangeria corresponent, la targeta d'identitat d'estranger. 

 

L'autorització de residència tindrà una vigència d'un any, des de la data de la resolució 

del Ministeri Fiscal. En el cas que el menor, en edat laboral, pugui realitzar activitat 

laboral es podrà sol·licitar -sempre que reuneixi els requisits- una autorització 

administrativa per treballar en activitats temporals o una autorització de residència i 

treball per compte d'altri per a activitats estables. 

 

El procediment de renovació de l'autorització de residència o de l'autorització de 

residència i treball del menor serà iniciat per l'Oficina d'Estrangeria competent, durant 

els 60 dies naturals previs a la data d'expiració de la seva vigència, i serà concedida 

sempre que subsisteixin les circumstàncies que van motivar la concessió inicial. La 

vigència de l'autorització renovada serà d'un any, llevat que correspongui una 

autorització de residència de llarga durada. 

 

Majoria d‟edat 

 

Els menors tutelats que disposin d'autorització de residència i arribin a la majoria 

d'edat podran sol·licitar la renovació de la mateixa. En aquest tràmit es tindrà en 

especial consideració el grau d'inserció de la persona sol·licitant en la societat 

espanyola i se seguirà el mateix procediment establert per a la renovació d'una 

autorització de residència temporal sense dret a treball, encara que la quantia a 

acreditar per al seu sosteniment mensual haurà de ser equivalent –com a mínim– al 

100% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM)23. 

 

La vigència del permís renovat serà de dos anys, llevat que correspongui una 

autorització de residència de llarga durada. 

 

Per últim, en el cas de menors sobre els quals un servei de protecció de menors tingui 

la tutela legal, custòdia, protecció provisional o guarda, que arribin a la majoria d'edat 

sense haver obtingut l'autorització de residència i hagin participat adequadament en 

les accions formatives i activitats programades per aquesta entitat per afavorir la seva 

integració social, aquesta podrà recomanar la concessió d'una autorització temporal de 

residència per circumstàncies excepcionals. En el supòsit de la seva concessió, 

s'atorgarà una autorització de residència temporal o residència i treball per compte 

d'altri o propi. 

                                                           
23

 A l‟any 2021 l‟IPREM mensual és de 564,90€. Font: http://www.iprem.com.es/ 
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Condicionants administratius dels JMS 

 

Tal com s‟ha explicat anteriorment, cal recordar que quan la condició d‟estranger es combina 

amb el factor “minoria d‟edat” s‟aplica un règim jurídic diferent al dels estrangers majors d‟edat, ja 

que s‟introdueixen les nocions de “risc” i de “desemparament”, que han de ser estudiades i 

valorades per les autoritats competents, per determinar les pautes d‟acció. 

 

Segons la DGAIA24 un infant o adolescent es troba “desemparat”... 

 

 Quan manquen les persones a les quals correspon per llei exercir les funcions 

de guarda, quan aquestes persones estan impossibilitades per exercir-les o 

quan les exerceixen amb perill greu per al menor. 

 Quan s'aprecia qualsevol forma d'incompliment o d'exercici inadequat dels 

deures de protecció establerts per les lleis per a la guarda dels infants i 

adolescents, o quan manquen els elements bàsics per al desenvolupament 

integral de la seva personalitat. 

 Quan l'infant o adolescent presenta signes de maltractaments físics o psíquics, 

d'abusos sexuals, d'explotació o d'altres tipus. 

 

Si es confirma qualsevol d‟aquestes situacions, la Directriu general d‟actuació 6/2020 

de la DGAIA25 estableix les següents premisses a seguir: 

 

 Deure d‟atenció immediata dels JMS. 

 La negativa del JMS a col·laborar amb l‟administració competent no eximeix del 

deure de protecció. 

 Mesura cautelar de desemparament preventiu. 

 Identificació i determinació de l‟edat. 

 Provisió de documentació bàsica. 

 Escapoliment no anul·la les mesures de protecció, tan sol es poden suspendre. 

 Informe de desemparament definitiu. 

 Expedient de tutela i mesures assistencials. 

 Quan s‟assoleix la majoria d‟edat es passa a dependre de la Llei d‟Estrangeria 

independentment de l‟allargament de les mesures assistencials. 

 

Tenint en compte la duresa i complexitat de les experiències de migració dels menors no 

acompanyats i dels joves migrats sols, cal revisar els mecanismes disponibles per atendre‟ls, per 

tal d‟evitar situacions de victimització secundària i irregularitat sobrevinguda, entre altres, amb el 

propòsit últim de –en el cas dels menors– garantir el seu bé superior26, i –en el cas dels joves– 

afavorir la seva inclusió plena en la societat i garantir el respecte de tots els seus drets. 

                                                           
24

 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_
i_ladolescencia/menors_desemparats/ 
25

 Directriu general d‟actuació 6/2020 per la qual es regula la gestió de l‟expedient de desemparament 
dels infants i els adolescents immigrats no acompanyats. 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/04legislacio/directives_instruccions_circ
ulars/infancia_adolescencia/directrius/DGA-gestio-exp-MENA-Versio-signada.pdf  
26

 Reconegut en la Convenció Internacional dels drets dels infants (1989), ratificada per l‟Estat Espanyol 
en 1990. 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/menors_desemparats/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/menors_desemparats/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/04legislacio/directives_instruccions_circulars/infancia_adolescencia/directrius/DGA-gestio-exp-MENA-Versio-signada.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/04legislacio/directives_instruccions_circulars/infancia_adolescencia/directrius/DGA-gestio-exp-MENA-Versio-signada.pdf
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5.- La Problemàtica 
 

 

Aquest capítol recull els resultats de la Fase 2 de l‟estudi, “Acotant la problemàtica” 

orientada a presentar un esbós de la situació social del Bages en l‟actualitat a través 

de diverses dades, amb el propòsit d‟oferir una imatge del context en que s‟emmarca 

la problemàtica que l‟estudi pretén abordar.  

 

Els aspectes treballats corresponen als indicats en la proposta tècnica de l‟estudi 

presentada per l‟Institut Diversitas i aprovada per la Diputació de Barcelona amb 

l‟assignació de l‟encàrrec. 

 

Tal com s‟ha comentat amb anterioritat, inicialment el ventall de variables a analitzar 

era molt ampli, però poc a poc, la pròpia reflexió promoguda pel procés d‟estudi va 

conduir al grup de treball a decidir posar el focus en la situació dels joves migrats sols. 

Tot i així, és important contextualitzar la realitat del territori per identificar els aspectes 

clau que influeixen en les possibilitats de la comarca per atendre, acollir i promoure 

l‟emancipació dels JMS. 

 

Per elaborar aquest capítol es va fer un procés de recopilació, sistematització i anàlisi 

de documentació aportada pel Consell Comarcal del Bages i l‟Ajuntament de Manresa, 

complementat amb la cerca de múltiples indicadors estadístics sobre la comarca, 

publicats per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, així com altres 

documents de diferents organitzacions que aportaven informació rellevant pels 

objectius de l‟estudi. 

 

 

5.1.- Context territorial i demogràfic 
 

La comarca del Bages -ubicada al centre de Catalunya- està dividida en 30 municipis. 

La capital, Manresa, concentra més del 43% de la població comarcal i la resta de la 

població majoritàriament s‟ubica en els municipis confrontats a la conca del riu 

Llobregat. Històricament l‟activitat industrial es va desenvolupar gràcies a les colònies 

tèxtils a la conca del riu Llobregat i en menor mesura a la del riu Cardener, sent també 

molt important l‟extracció minera de sal i potassa. Degut a la demanda de mà d‟obra 

motivada pel desenvolupament industrial durant els segles XIX i XX, la comarca va 

augmentar la seva població en diferents onades migratòries -local, catalana i 

espanyola- que van permetre triplicar la població des de meitats dels segle XIX a finals 

del segle XX. 

 

La variable poblacional 

La població de la comarca del Bages és de 180.575 habitants (Idescat, 2020). En els 

darrers 20 anys en aquest indicador es poden diferenciar 4 fases. La primera 

correspon a l‟increment poblacional entre l‟any 2000 i el 2009, una segona fase 

d‟estancament poblacional entre l‟any 2009 i 2014, una tercera fase de descens entre 

l‟any 2014 i 2015, i finalment un repunt moderat d‟increment poblacional a partir de 

l‟any 2016 fins l‟actualitat. 
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Així en els darrers 20 anys, la població de la comarca ha augmentat des dels 153.776 

habitants, fins als 180.575. Per tant l‟increment poblacional, independentment de les 

variacions dins d‟aquest període, ha estat aproximadament de 27.000 habitants 

(+17,5%). 

 

Evolució de la població del Bages. 2000-202027 

 

 
 

 

Envelliment 

La població de la comarca del Bages manifesta una tendència a l‟envelliment tal com 

es desprèn del seu índex d‟envelliment a l‟any 202028 (128,1), superior al valor mitjà de 

Catalunya (124,2). Pel que fa a l‟índex de sobreenvelliment29 també és dos punts més 

elevat sobre la mitjana catalana. 

 

Els municipis de la comarca que tenen valors superiors a 150, per tant, un índex 

d‟envelliment molt alt, són Balsareny, Cardona, Marganell, Navarcles, Rajadell, Sallent, 

Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages i Súria. Els estudis indiquen que aquesta 

situació es produeix en major mesura en els municipis rurals i amb menor població. 

 

Distribució territorial 

Si considerem 10.000 habitants com a consens a partir del qual s‟acostuma a definir la 

diferència entre un nucli de població urbà i un nucli de població rural, la comarca del 

Bages té dos nuclis urbans -Manresa i Sant Joan de Vilatorrada-, que conformen una 

sola conurbació. Tot i així, hi ha una altre municipi que està al límit entre la 

consideració de nucli urbà o rural –Sant Vicenç de Castellet–. 

 

                                                           
27

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT 2020. 
28

 L‟índex d‟envelliment relaciona la població de 0 a 15 anys i la població de 65 anys i més; si el valor és 
>100, indica presència d‟envelliment de la població. Font: IDESCAT i base de dades Hermes de la 
Diputació de Barcelona. 
29

 L’Índex de sobreenvelliment: relaciona la població de 85 anys i més per cada 100 habitants de 65 anys 
i més. 
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El municipi de Manresa concentra més del 43% de la població comarcal amb una 

diferència molt marcada respecte als altres municipis. Així i tal com hem dit, el següent 

municipi amb més població, Sant Joan de Vilatorrada, únicament representa el 6% de 

la població de la comarca. A grans trets -exceptuant Manresa- la població viu a la 

ribera del riu Llobregat i en menor mesura, del Cardener, seguint els eixos viaris 

consolidats. 

 

En definitiva, segons les dades s‟observa que la població de la comarca del Bages es 

troba concentrada a Manresa i als pobles més pròxims a aquesta; per tant, la 

distribució poblacional de la comarca no és homogènia. 

 

Segregació de la població per municipis 

La segregació territorial defineix la tendència de les persones a distribuir-se en l‟espai 

en funció de les seves característiques socials, obeint a indicadors com la renda, 

l‟origen, l‟edat, o la religió. 

 

Els indicadors de vulnerabilitat socioeconòmica publicats al Diagnòstic de l’emergència 

residencial al Bages30 indiquen que –tenint en compte el nivell de renda familiar 

disponible, l‟atur registrat i la taxa de titulats universitaris- les poblacions més 

vulnerables (a banda de Manresa) corresponen a 3 àrees que es poden observar en 

els següents mapes31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els municipis pertanyents a aquestes àrees corresponen a:  

 

 Àrea 1: Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell, St. Joan 

de Vilatorrada i St. Salvador de Guardiola. 

 Àrea 2: Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Marganell, Monistrol de Montserrat, El 

Pont de Vilomara i St. Vicenç de Castellet. 

 Àrea 3: Balsareny, Gaià, Navàs i Sallent. 

 

                                                           
30

 Diagnòstic de l‟emergència residencial al Bages. Diputació de Barcelona, 2019. Pàgs: 33-39. 
31

 Reproducció de mapes de municipis amb major vulnerabilitat socioeconòmica al Bages. Font: 
Diagnòstic de l‟emergència residencial al Bages. Diputació de Barcelona, 2019. Pàgs: 87-89. 
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Per la seva banda, l‟índex de vulnerabilitat social (IVSO)32 desenvolupat per la 

Diputació de Barcelona i que mesura una sèrie d‟indicadors per identificar els 

municipis amb més fragilitat socioeconòmica -atur, IRPF, accés habitatge, població de 

+75 anys que viu sola, % nascuts fora UE i taxa d‟escolarització als 17 anys-, indica 

que els municipis del Bages més vulnerables són: Castellbell i el Vilar, Manresa, 

Monistrol de Montserrat, Navarcles, Sant Joan de Vilatorrada, Rajadell, Sallent, Sant 

Salvador de Guardiola i Sant Vicenç de Castellet.  

 

En quant als municipis en millor situació, aquest són: Aguilar de Segarra, Cardona, 

Sant Feliu Sasserra, San Fruitós de Bages, Santpedor i Súria. 

 

 

Context territorial i demogràfic 

 La comarca del Bages té una distribució poblacional asimètrica i concentrada en la 

seva capital, Manresa. 

 Tot i la concentració de serveis a Manresa, la xarxa de transport públic comarcal 

no és òptima. 

 L‟envelliment de la població és constant, seguint el patró de Catalunya.  

 Els municipis amb major vulnerabilitat social són, per una banda, aquells amb més 

pes poblacional; i per una altra, aquells situats al nord, sud i sud-oest de la 

comarca. 

 

 

 

5.2.- Població immigrada al Bages 

 

Actualment a la comarca del Bages hi viuen 22.743 persones amb nacionalitat 

estrangera, que corresponen al 12,59% del total de població (Idescat 2020). L‟evolució 

d‟aquesta població s‟ajusta a les fases de creixement i decreixement poblacional de la 

comarca observades anteriorment i a les dinàmiques migratòries observades a tot 

Catalunya els darrers 20 anys33. 

 

 

  

                                                           
32

 L‟Índex de Vulnerabilitat Social és una mesura sintètica del nivell de benestar de la població dels 
municipis de la demarcació de Barcelona analitzant atur, IRPF, accés habitatge, població de +75 anys que 
viu sola, % nascuts fora UE i taxa d‟escolarització als 17 anys. 
33

 Per més informació: https://www.Idescat.cat/pub/?id=pmh&n=674 
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Evolució de la població amb nacionalitat estrangera al Bages 2000-202034 

 

 
 

Lloc de naixement 

Si analitzem les dades per lloc de naixement a l‟any 2020, observem que el 

percentatge de població procedent d‟altres països ascendeix al 15,02%. Per tant la 

diferència d‟un 2,5% entre la població amb nacionalitat estrangera i la població 

nascuda en altres països denota que existeixen alguns casos de persones migrades 

que han obtingut la nacionalitat espanyola i/o disposen de doble nacionalitat. 

 

Població per lloc de naixement al Bages. 2020 (%)35 

 
 

En quant a la procedència per continents de la població migrada observem que hi ha 

un 6,5% de població resident al Bages nascuda al continent africà, un 4,5% de 

població nascuda al continent americà, un 3% al continent europeu; i gairebé un 1%, al 

continent asiàtic. 

                                                           
34

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT 2020 
35

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT 2020 
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Població migrada per continent de naixement al Bages. 2020 (%)36 

 

 
 

 

Pel que fa a les nacionalitats de les persones migrades residents al Bages, s‟observa 

que la majoria ha nascut al Marroc, quadruplicant amb escreix les persones nascudes 

al següent país. 

 

Les 10 nacionalitats estrangeres  

més presents al Bages, 202037 

 

País de naixement Total 

1. Marroc 10.024 

2. Romania 2.152 

3. Colòmbia 1.153 

4. Equador 1.099 

5. Veneçuela 821 

6. Hondures 808 

7. Senegal 723 

8. Argentina 711 

9. Xina 669 

10. Ucraïna 646 

 

 

Observant la població migrada per grups d‟edat quinquennals s‟aprecia que els grups 

més nombrosos corresponen a les franges d‟edat d‟entre els 25 i els 50 anys, 

corresponents a la primera generació de població estrangera migrada. És rellevant fer 

notar també les dades de les franges d‟edat de 0 a 9 anys, que probablement estan 

vinculades a reagrupaments familiars i a la taxa reproductiva més elevada de la 

població migrada. 

                                                           
36

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT 2020 
37

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT 2020 
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Població estrangera per grups d‟edat al Bages. 202038 

 

 
 

Pel que fa a la distribució per sexe de la població estrangera, s‟observen valors 

superiors al 5% de diferència. El major percentatge d‟homes respecte a dones es troba 

en la franja de 15 a 19 anys amb gairebé un 23%. També, entre els 44 i 59 anys 

s‟observa una major presència d‟homes, molt probablement degut a la major arribada 

d‟homes entre l‟any 2000 i 2009 i associat al primer “boom migratori” internacional 

vinculat a Espanya. En quant a les franges predominants de dones, s‟observa que la 

seva predominança es troba entre els 30 i 34 anys, i a partir dels 65 anys. 

 

 

Distribució per sexe de la població estrangera. 2020 (%).39 

 

 
 

                                                           
38

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT 2020 
39

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT 2020 
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En relació a la distribució territorial de la població estrangera entre els diferents 

municipis de la comarca, es poden analitzar les dades per nacionalitat i no per lloc de 

naixement, ja que aquesta dada no està recollida a nivell municipal. Tot i així, les 

dades revelen que un 64,8% de la població estrangera es concentra a Manresa. A la 

vegada, observant les dades de població migrada dels tres municipis amb major 

percentatge sobre el total de població estrangera comarcal (Manresa, Sant Vicenç de 

Castellet i Sant Joan de Vilatorrada) s‟observa que concentren més del 75% de la 

població estrangera. Per tant, es constata que existeix una distribució asimètrica 

territorial de les persones migrades a la comarca. 

 

En general a tota la comarca els municipis que concentren més població estrangera 

s‟ubiquen a la ribera dels rius Llobregat i Cardener, vinculats tradicionalment al teixit 

industrial i per tant, pol d‟atracció de persones que cerquen feina. 

 

 

Població estrangera per municipis al Bages, any 202040 

Municipi 
Població 

total 

Població 

estrangera 

% Població 

estrangera 

sobre el total 

% Concentració 

sobre el total de 

pob. estrangera 

Manresa 78.245 14.742 18,84 64,82 

Monistrol de Montserrat 3.139 409 13,03 1,80 

Sant Vicenç de Castellet 9.767 1.264 12,94 5,56 

Artés 5.762 598 10,38 2,63 

Avinyó 2.289 223 9,74 0,98 

Sant Joan de Vilatorrada 10.998 1.062 9,66 4,67 

Callús 2.129 205 9,63 0,90 

Navàs 6.018 545 9,06 2,40 

Castellnou de Bages 1.437 118 8,21 0,52 

Súria 5.948 486 8,17 2,14 

Sallent 6.735 456 6,77 2,01 

Gaià 183 12 6,56 0,05 

Balsareny 3.192 206 6,45 0,91 

Castellbell i el Vilar 3.719 239 6,43 1,05 

Pont de Vilomara i Rocafort, el 3.907 249 6,37 1,09 

Cardona 4.639 288 6,21 1,27 

Marganell 266 16 6,02 0,07 

Sant Fruitós de Bages 8.837 530 6,00 2,33 

Navarcles 6.057 332 5,48 1,46 

Sant Salvador de Guardiola 3.221 176 5,46 0,77 

Sant Feliu Sasserra 605 32 5,29 0,14 

Santpedor 7.604 354 4,66 1,56 

Castellgalí 2.119 85 4,01 0,37 

Fonollosa 1.459 55 3,77 0,24 

Sant Mateu de Bages 608 21 3,45 0,09 

                                                           
40

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT i de la base de dades Hermes (DIBA 2020). 
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Castellfollit del Boix 447 14 3,13 0,06 

Rajadell 534 15 2,81 0,07 

Aguilar de Segarra 282 7 2,48 0,03 

Mura 220 3 1,36 0,01 

Talamanca 209 1 0,48 0,00 

 

Pel que fa a la segregació territorial, si analitzem l‟índex de vulnerabilitat (IVSO)41 amb 

el percentatge de població estrangera, trobem que en alguns municipis existeix relació 

entre major vulnerabilitat municipal i més percentatge de població estrangera. Tot i 

així, les dades revelen que s‟haurien d‟analitzar molts més paràmetres (atur, renda 

disponible, preu d‟habitatge o població envellida, entre d‟altres) per poder sostenir una 

causalitat directa. En aquest sentit, tot i les dades de municipis com Navarcles, Sallent 

o Sant Salvador de Guardiola denoten que existeixen municipis amb un IVSO baix (per 

sota de 100), tan sols en el cas de Manresa hi ha una relació directa entre població 

migrada i un índex de vulnerabilitat social elevat. Al següent gràfic mostrem els 8 

municipis de la comarca amb valors IVSO més baixos i el seu percentatge de població 

estrangera.  

 

 

Índex IVSO 2019 (8 municipis amb valor més baix) vs percentatge de població 

estrangera al Bages 202042 

 

 
 

 

  

                                                           
41

 L‟Índex de Vulnerabilitat Social és una mesura sintètica del nivell de benestar de la població dels 
municipis de la demarcació de Barcelona analitzant atur, IRPF, accés habitatge, població de +75 anys que 
viu sola, % nascuts fora UE i taxa d‟escolarització als 17 anys. SI el valor IVSO <100 denota que el 
municipi està per sota de la mitjana de la província de Barcelona. 
42

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT 2020 i de la DIBA 2019. 
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Població immigrada al Bages 

 El Bages ha sostingut uns nivells similars d‟arribades de població migrada en els 

darrers vint anys, similars al conjunt de Catalunya i de l‟Estat. 

 Els serveis públics d‟atenció, acollida i suport han sofert situacions de col·lapse per 

la seva infradotació. 

 La majoria de la població migrada es concentra a Manresa, i en menor mesura en 

altres municipis grans.  

 El país d‟origen majoritari de la població migrada és Marroc, a molta distància de 

les següents. 

 

 

Població immigrada a Manresa 

 

Manresa acull al 64,8% de la població estrangera del Bages, sent en números absoluts 

14.742 persones amb nacionalitat no espanyola. A nivell de ciutat la població 

estrangera representa en l‟actualitat el 18,84% del total, i com es mostra en el següent 

gràfic, l‟increment de població ha estat molt considerable els darrers 20 anys, seguint 

patrons d‟evolució molt similars al conjunt de la comarca, de Catalunya i d‟Espanya. 

 

 

Evolució de la població estrangera a Manresa, 2000-202043 

 

 
 

 

Per col·lectius, la població provinent del Marroc, representa pràcticament la meitat de 

la població estrangera resident i un 8,44% del total de població a la ciutat. A més, 

segons dades de l‟anàlisi semestral de la Immigració estrangera que publica 

l‟Ajuntament de Manresa44, hi ha 1.511 habitants de procedència marroquina que han 

                                                           
43

 Font: elaboració pròpia a partir del Padró municipal. IDESCAT 2020. 
44

 Anàlisi semestral de la immigració estrangera a Manresa. 30 de juny de 2020. Programa de Nova 
Ciutadania, Ajuntament de Manresa. 
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adquirit la nacionalitat espanyola, la qual cosa suposa incrementar encara més la seva 

representativitat com a col·lectiu sobre el total del població estrangera. 

 

Per orígens, el segon col·lectiu migrat és el provinent de Romania però a molta 

distància del marroquí, representant el 8,45% sobre el total de persones migrades. A 

continuació podem observar a la següent taula els principals països de procedència. 

 

 

Percentatge de població estrangera a Manresa, juny 202045 

 

Principals grups  

nacionals a Manresa 

% sobre  

immigració 

% sobre  

total ciutat 

Marroc 44,81 8,44 

Romania 8,45 1,59 

Xina 4,11 0,77 

Hondures 3,53 0,66 

Senegal 3,36 0,65 

Venezuela 3 0,56 

Colòmbia 2,98 0,56 

Ucraïna 1,9 0,36 

Pakistan 1,76 0,33 

Equador 1,61 0,3 

Població total Manresa 

  Totals empadronats 78845 100,00 

Nacionalitat espanyola 63608 80,67 

Nacionalitat no espanyola 15237 19,32 

 

 

Pel que fa a la distribució de la població estrangera per barris de la ciutat, el col·lectiu 

marroquí és el més nombrós, exceptuant Viladordis, on el col·lectiu més nombrós és el 

veneçolà. El segon col·lectiu més nombrós a quasi bé tots els barris és el romanès. 

 

En quant a la concentració de persones estrangeres resident per barris, destaca el 

barri Antic amb més d‟un 36% de la població estrangera de la ciutat. El segueixen Vic 

Remei, Valldaura, Escodines, P. Ignasi Puig i Plaça Catalunya-Saldes. Al contrari, els 

barris amb menys població estrangera són Cal Gravat, Balconada, Viladordis i 

Farreres-Comtals / Oller-Suanya. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per l‟Ajuntament de Manresa a 30 de juny de 2020.  
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Percentatge de població estrangera per barris a Manresa, juny 202046 

 

Manresa  

(barris) 

% població 

estrangera 
Nacionalitat 1 Nacionalitat 2 Nacionalitat 3 

Manresa ciutat 19,32 Marroc Romania Xina 

Valldaura 24,77 Marroc Romania Xina 

Antic 36,15 Marroc Hondures Veneçuela 

Passeig i Rodalies 19,08 Marroc Romania Veneçuela 

Vic Remei 27,07 Marroc Romania Hondures 

Plaça Catalunya-Saldes 20,52 Marroc Romania Xina 

Mon Puigberenguer 14,6 Marroc Romania Senegal 

Poble Nou 17,44 Marroc Romania Hondures 

Ctra. Santpedor 13,26 Marroc Romania Xina 

Sagrada Família 18,78 Marroc Romania Senegal 

Font dels Capellans 16,32 Marroc Romania Hondures 

Escodines 25,39 Marroc Romania Veneçuela 

Balconada 6,54 Marroc Colòmbia Romania 

Viladordis 8,13 Veneçuela Romania Marroc i Xina 

Sant Pau 12,52 Marroc Romania Argentina 

P. Ignasi Puig 21,6 Marroc Colòmbia Pakistan 

Guix Pujada Roja 13,5 Marroc Romania Polònia 

Farreres-Comtals /  

Oller-Suanya 
9,48 Marroc Romania 

Itàlia i 

Veneçuela 

Cal Gravat 3,43 Marroc Senegal Cuba i Nigèria 

*En verd els barris per sobre de la mitjana municipal 

 

 

Població immigrada a Manresa  

 Pràcticament el 20% de la població de la ciutat es d‟origen estranger. 

 Existeix una segregació accentuada de la població en alguns barris (Antic, Vic-

Remei i Escodines). 

 Es detecten problemes d‟habitatge i ocupacions il·legals en els darrers anys. 

 Concentra la majoria de serveis i de recursos assistencials de la comarca, tot i que 

insuficients per atendre i acompanyar a les persones nouvingudes. 

 

 

 

5.3.- Joves Migrats Sols a Catalunya 
 

Analitzar les dades sobre presència de JMS en un territori concret es delicada i sovint 

difícil, ja que es tracta d‟un col·lectiu amb alta mobilitat territorial i també per la seva 

pròpia situació administrativa “irregular” que comporta una alta variabilitat en les 

dades. En aquest sentit, no hi ha dades totals “reals”, ja que les recollides per les 
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administracions comptabilitzen només aquells atesos pel sistema de protecció, deixant 

fora aquells joves no identificats o no atesos. 

 

El recull estadístic més pròxim referent a JMS, amb actualitzacions mensuals, l‟elabora 

la Secretària d‟Infància, Adolescència i Joventut47 de la Generalitat de Catalunya a 

partir de dades obtingudes de la DGAIA48. Les dades més actualitzades que hem fet 

servir per aquesta diagnosi han estat publicades a 31 de març de 2021.  

 

A grans trets, entre l‟any 2015 i l‟any 2021, Catalunya ha assistit a 9.332 JMS, un 68,7 

% dels quals tenien entre 16 i 17 anys en el moment d‟arribada, el 96,1% eren homes i 

el 70,5% provenien del Marroc. 

 

Per fer una anàlisi territorial més detallada cal observar les dades dels Serveis 

Territorials de la DGAIA49, ja que no hi ha dades recollides de manera oficial per 

comarques. La comarca del Bages correspon al Servei Territorial de Barcelona 

Comarques, que també inclou l‟Alt Penedès, l‟Anoia, el Berguedà, el Maresme, el 

Moianès, Osona, el Solsonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

 

Com es pot observar en la següent taula, les 10 comarques incloses en els Serveis 

Territorials de Barcelona Comarques sostenen el 29,1% del total de JMS a Catalunya.  

 

 

Joves Migrats Sols assistits i/o tutelats a Catalunya a 31 de març de 202150 

 

Àrea d’Intervenció Total JMS % Total % homes 

Catalunya 3.354 100 % 96,2 % 

Àrea Metropolitana BCN 259 7,7 % 92,2 % 

Barcelona ciutat 208 6,2 % 94,1 % 

Barcelona Comarques 977 29,1 % 96,1 % 

Girona 349 10,4 %  90,1 % 

Lleida 585 17,4 % 97,1 % 

Tarragona 511 15,2 % 97,2 % 

Terres de l‟Ebre 465 13,8 % 98,1 % 

 

 

Pel que fa al gènere dels JMS, s‟observa que la mitjana d‟homes és major al 96% 

sobre el total. Fent un càlcul aproximat51, això significa que hi ha 127 JMS dones a tota 

Catalunya, i unes 38 als Serveis Territorials de Barcelona Comarques.  

 

En relació amb l‟edat actual dels JMS atesos pels Serveis Territorials de Barcelona 

Comarques, s‟observa que més de la meitat ja han assolit la majoria d‟edat, i del grup 

restant, el nombre més important se situa entre els 16 i els 17 anys.  
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https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/estrategiacatalanaacollid
a/ 
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 Direcció General d‟Atenció a la Infància i a l‟Adolescència de la Generalitat de Catalunya. 
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 Mapa de Recursos i Serveis. DGAIA 2016. 
50

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d‟Infància, Adolescència i Joventut 2021. 
51

 No disposem de les dades absolutes. 
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Edat dels JMS atesos als Serveis Territorials de Barcelona Comarques. 202152 

 
 

Quant la procedència dels JMS atesos als Serveis Territorials de Barcelona 

Comarques, les dades indiquen que la majoria és d‟origen marroquí. 

 

 

Procedència dels JMS atesos als Serveis Territorials de Barcelona Comarques. 202153 

 

 
 

La dades sobre la freqüència d‟arribades de JMS als Serveis Territorials de Barcelona 

Comarques indiquen que els darrers 6 anys (2015-2021) ha augmentat el nombre de 

joves atesos, amb un pic l‟any 2018, una reducció substancial el 2019, i una davallada 

notable el 2020 degut al tancament de fronteres derivat de la crisi sanitària. 

                                                           
52

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d‟Infància, Adolescència i Joventut. 31 de 
març de 2021. 
53
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Freqüència d‟arribades de JMS per anys atesos als Serveis Territorials de Barcelona 

Comarques. 202154 

 

 
 

 

5.4.- Joves migrats sols al Bages 
 

A nivell de comarcal, disposem d‟un recull55 de JMS que han estat assistits a centres 

d‟acollida, residències i en pisos del Programa d‟Inserció Laboral (PIL). 

 

Tutelats 

Amb dades actualitzades a febrer de 2021, s‟observa que hi ha 69 joves -tots nois- que 

viuen en centres d‟acollida i residències de la comarca, la majoria entre 16 i 18 anys i 

de nacionalitat marroquina, seguit pels grups de nacionalitat gambiana i senegalesa.  

 

 

Edat de JMS tutelats al Bages (febrer 2021) (Nº)56 
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 Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d‟Infància, Adolescència i Joventut. 31 de 
març de 2021. 
55

 Dades facilitades pel Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages i 
l‟Àrea de Serveis socials de l‟Ajuntament de Manresa. 
56

 Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment del CCB. 
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Nacionalitat dels JMS tutelats al Bages (febrer 2021) (%)57 

 
 

Ex tutelats 

El nombre de joves ex tutelats assistits a la comarca és de 6158 -tots nois-, la majoria 

entre els 18 i 19 anys de nacionalitat marroquina, seguit pels grups de nacionalitat 

gambiana i ghanesa. 

 

Edat dels JMS Ex tutelats al Bages (febrer 2021) (Nº)59 

 

 
 

                                                           
57

 Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment del CCB 
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 Dades facilitades pel Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages i 

l‟Àrea de Serveis socials de l‟Ajuntament de Manresa. 
59

 Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment del CCB i 
l‟Àrea de Serveis socials de l‟Ajuntament de Manresa. 
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Nacionalitat dels JMS EX tutelats al Bages (febrer 2021)60 

 

 
 

Recursos residencials 

 

Degut a l‟increment d‟arribades de JMS els anys 2017 i 2018, es van crear nous 

dispositius assistencials a la comarca. Així, el Bages va passar de disposar 45 places 

en el sistema de protecció l‟any 2018, a 148 places l‟any 2020. Concretament, fins 

l‟any 2020 es disposava de: 

 

 Centre d‟Acollida Estrep a Sant Salvador de Guardiola.  

 Centre d‟Acollida Sant Martí a Castellnou de Bages. 

 Pisos PIL per joves d‟entre 16 i 21 anys a Manresa (Fund. Mercè Fontanilles). 

 Pisos PIL per joves d‟entre 16 i 21 anys a Artés (Fund. Mercè Fontanilles). 

 Pisos IPI per joves d‟entre 16 i 21 anys a Sant Vicenç de Castellet. 

 Residència juvenil (Fundació Cots). 

 Pis assistit ARCS. 

 Pisos PIL Cooperativa EDUVIC. 

 

L‟any 2021 s‟ha produït una reducció de recursos degut al trasllat dels pisos IPI de 

Sant Vicenç de Castellet a un nou emplaçament a la comarca del Vallès Oriental. 

 

La següent taula61 mostra la distribució dels JMS entre els diferents recursos a gener 

de 2021. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment del CCB i 
l‟Àrea de Serveis socials de l‟Ajuntament de Manresa. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment del CCB i 
l‟Àrea de Serveis socials de l‟Ajuntament de Manresa. 
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Centres Nº de JMS 

Centre d‟Acollida Estrep  

(Sant Salvador de Guardiola) 
35 

Centre d‟Acollida Sant Martí  

(Castellnou de Bages) 
32 

Residència juvenil Fundació Cots 2 

Total 69 

 

 

En la següent taula62 s‟observa la distribució dels JMS entre els diferents recursos de 

transició a gener de 2021 (sense les places dels pisos IPI de St. Vicenç de Castellet). 

 

 

Nom dels recursos de transició Nº de JMS 

Programa d‟Inserció Laboral Bages 

(Fund. Mercè Fontanilles-Manresa)  
44 

Programa d‟Inserció Laboral Bages 

(Fund. Mercè Fontanilles-Artés) 
4 

Programa d‟Inserció Laboral  

(Manresa, Eduvic) 
10 

Pis assistit ARCS 3 

Total 61 

 

 

Situació dels recursos Residencials 

 

A partir de la informació aportada per les dinamitzadores cíviques per l‟emancipació 

juvenil (DCEJ) del Consell Comarcal del Bages i de l‟Ajuntament de Manresa, així com 

de la documentació analitzada63, presentem a continuació una breu descripció dels 

recursos residencials adreçats als JMS disponibles actualment al Bages.  

 

Centre d’Acollida 

Estrep 

 

 Creat l‟any 1996 a Sant Salvador de Guardiola, a la 

urbanització d‟El Calvet, fora del nucli antic municipal.  

 Disposa de 44 places, però va patir sobreocupació l‟any 

2019, quan van passar pel centre 131 joves. 

 L‟any 2015 un grup de veïns de la urbanització El Calvet 

van fer comentaris xenòfobs contra els JMS. 

Centre d’acollida  Inaugurat l‟any 2018 a Castellnou de Bages, localitat petita 
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 Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment del CCB i 
l‟Àrea de Serveis socials de l‟Ajuntament de Manresa. 
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 Pla d‟actuació i comunicació de la realitat dels joves migrats sols. Sant Salvador de Gaurdiola, Artés, 
Castellnou de Bages i Sant Vicença de Castellet. Novembre de 2020. Servei d‟Inclusió Social, Acollida i 
Envelliment del Consell Comarcal del Bages. 



56 
 

Sant Martí 

 

i dispersa en 4 urbanitzacions.  

 El nucli urbà més proper amb serveis bàsics és Santpedor 

(a 7 km).  

 Al gener de 2020 van arribar 47 JMS al centre, dels quals, 

10 van arribar a la majoria d‟edat el mateix any. 

 Gràcies a l‟allargament de les mesures han pogut 

continuar residint al centre. 

Pisos Programa 

d’Inserció Laboral 

(PIL) a Artés. 

 

 Instaurat l‟any 2019, per descongestionar els centres 

d‟acollida i atendre a alguns joves amb potencial 

d‟emancipació efectiva.  

 4 places activades.  

 El curs 2020-2021 han viscut 5 joves al pis. 

 El poble ha acollit sense problemes el recurs.  

 El transport públic que connecta el municipi amb altres 

poblacions és deficient. 

Pisos Itineraris de 

Protecció Individual 

(IPIS) a Sant Vicenç 

de Castellet. 

 

 Sant Vicenç de Castellet té gairebé 10.000 habitants. 

 Municipi ben comunicat amb l‟Àrea Metropolitana de 

Barcelona i amb Manresa a través de Rodalies de Renfe. 

 Dos pisos al municipi entre 2016 i 2020.  

 Places inicials: 6; l‟any 2019 van augmentar a 10. 

 No hi ha hagut problemes de convivència amb JMS. 

 L‟increment de població estrangera al municipi i la manca 

de recursos d‟atenció no afavoreixen la convivència. 

Pisos PIL Fund. 

Mercè Fontanilles a 

Manresa  

 

 11 pisos PIL de 4 places cadascun als barris de Sagrada 

Família, Valldaura, Escodines, Passeig i Rodalies. 

 Bons resultats en quant a nivell formatiu i de participació 

activa a nivell social per part dels joves. 

Pisos PIL 

Cooperativa EDUVIC 

 Dos pisos PIL a Manresa (Mion-Puigberenguer i Cal 

Gravat).  

 Recurs incipient, implementat l‟any 2020. 

Associació de 

Recerca Cultural i 

Socioeducativa-Arcs 

 

 Aquesta entitat gestiona el CRAE Mas la Riera al municipi 

de Borredà i un pis assistit a la barriada de Sol i Aire de 

Manresa.  

 El pis es va inaugurar l‟any 1998 i el gestiona l’Àrea de 

Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats (ASJTET).  

 No hi ha hagut problemes de convivència. 

Residència juvenil 

Fundació Cots 

 

 Inaugurada l‟any 1992 al barri de les Escodines de 

Manresa.  

 Es un CRAE que acull a 14 joves, entre ells alguns JMS, 

però majoritàriament joves autòctons.  

 No hi ha hagut situacions de conflicte amb el veïnat. 
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L‟anàlisi DAFO realitzat pel Servei d‟Acollida comarcal i l‟Ajuntament de Manresa 

sobre la situació dels recursos assistencials destaca que els pisos assistits faciliten el 

desenvolupament autònom dels joves tant per la seva ubicació, com pel reduït nombre 

de places per pis; així mateix, constata la predisposició dels joves a vincular-se a 

entitats i activitats del municipi, la qual cosa facilita la seva inclusió. Per contra, la 

inserció laboral dels joves és difícil i l‟estigmatització de la ciutadania continua 

generant dificultats en la creació de vincles. 

 

En el cas dels centres d’acollida, l‟anàlisi DAFO esmentat destaca la bona 

coordinació entre els centres i el Servei de Primera Acollida, així com l‟existència de 

referents d‟ocupació juvenil, la participació dels joves en activitats municipals 

promocionades pels Ajuntaments i possibilitats d‟allargament de l‟estada per facilitar 

un desinternament amb una situació administrativa resolta. 

 

Com a punts febles, el document esmenta la gran capacitat del centres, qüestió que no 

facilita la relació amb la població del municipi. També indica la mobilitat limitada, les 

restriccions d'accés a recursos formatius i una molt baixa oferta laboral per raó 

administrativa. 

 

 

5.5 Vulneració dels drets dels joves migrats sols 
 

Tot i que més endavant s‟analitzen les evidències disponibles en relació a les 

discriminacions detectades vers aquest col·lectiu, és important mencionar en aquest 

apartat, les vulneracions de drets habituals a les que et veuen sotmesos aquest joves. 

 

Per una banda, els joves indocumentats considerats majors d‟edat són blanc habitual 

de les batudes policials per perfil ètnic que deriven en multes i ordre d‟expulsió, o en 

trasllats a Centres d‟Internament d‟Estrangers (CIE) i ordre d‟expulsió. 

 

Aquests fets deriven de l‟incapacitat per determinar l‟edat i l‟assumpció que es tracta 

de persones adultes.  

 

La qüestió de la determinació de l‟edat 

 

La qüestió de la determinació d‟edat ha estat molt controvertida tal com reflecteixen les 

conclusions d‟un estudi realitzat pel Defensor del Pueblo de l‟Estat64 a l‟any 2011: 

 

 Davant el dubte sobre l'edat, la primera mesura a adoptar per atendre les 

necessitats de protecció dels menors no acompanyats és precisament la 

determinació de la seva edat.  

 El Comitè de Drets de l'Infant (2005) ha assenyalat que les mesures per 

determinar l‟edat no només han de tenir en compte l'aspecte físic de l'individu, 

sinó també la seva maduresa psicològica.  
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 Menores o Adultos Procedimientos para la determinación de la edad (2011). Defensor del Pueblo: 
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/menores-o-adultos-procedimientos-para-la-
determinacion-de-la-edad-enero-2012/ 
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 El procediment per determinar l'edat s‟ha de realitzar amb criteris científics, 

seguretat i imparcialitat, atendre l'interès del menor, amb consideracions de 

gènere, evitar tot risc de violació de la seva integritat física, respectar la seva 

dignitat humana i, en cas de incertesa, atorgar a l'individu el benefici del dubte. 

 La presumpció de minoria d'edat adquireix especial rellevància en els supòsits 

en els que hi ha indicis de necessitats de protecció internacional, ja que els 

menors en aquesta situació tenen habitualment moltes dificultats per sortir dels 

seus països, per tant, es poden veure obligats a utilitzar documentació falsa o 

recórrer a xarxes de tràfic de persones. 

 Hi ha consens en la comunitat científica en advertir els grans marges d'error 

que presenten les tècniques per estimar l'edat per mitjà del mesurament de la 

maduresa òssia i la mineralització dental.  

 Hi ha algunes propostes d‟utilitzar un mètode “holístic” per determinar l‟edat, 

però no existeix consens sobre els elements que ha de contemplar; no obstant, 

s'apunta que els exàmens mèdics haurien de cedir protagonisme en favor 

d‟exàmens psicosocials. 

 

L‟any 2020 el Tribunal Suprem va posar fi a l'assumpte del procediment per determinar 

l'edat dels menors estrangers incorporant la doctrina del Comitè de Drets del Nen de 

Nacions Unides a l'ordenament jurídic espanyol, a través de les esmenes a la Llei 

Orgànica de Protecció Integral de la Infància i Adolescència contra la Violència, així 

com en el Model compartit d'Atenció Integral a la Infància i Adolescència Migrant no 

Acompanyada que s‟està elaborant i tenir en compte la jurisprudència treballada pel 

propi tribunal65 concretada en: 

 

 Si un menor estranger aporta partida de naixement no està indocumentat i dels 

documents que aporti un menor (carta d'identitat, certificat de l'oficina consular 

i/o passaport) resulta acreditada la seva identitat i edat.    

 El valor acreditatiu de l‟edat que resulta de la documentació oficial expedida per 

les autoritats competents dels països d‟origen ha de prevaler sobre els dubtes 

suscitats a la Fiscalia, sobretot quan la documentació aportada pel menor és 

fer valer la seva condició de tal, per obtenir la protecció que li correspon. 

 La declaració de majoria d'edat a l'entrar en territori espanyol no és una dada 

decisiva, ja que és sabut que alguns menors ho fan creient que així trobaran 

feina i per evitar quedar-se a un centre d'internament a Melilla. 

 No és determinant tampoc el criteri de l'aparença física dels adolescents, ja que 

aquesta no és un indicador objectiu per determinar la minoria d‟edat. 

 

 

La transició menor  major d‟edat en el circuit de protecció autonòmic  

 

Pels joves migrats sols arribar a la majoria d‟edat és un moment cabdal, ja que deixen 

d‟estar tutelats per la DGAIA i s‟han d‟emancipar. Això és el que li està passant a un 

gran nombre de JMS arribats entre 2017 i 2019. Si bé alguns d'ells, quan fan els 18 

anys ja estan emancipats, d‟altres encara no ho han aconseguit.  
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 https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-tribunal-supremo-zanja-la-problematica-de-la-
determinacion-de-la-edad-de-los-ninos-y-ninas-que-llegan-solos-a-espana/ 
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Una de les causes d'aquesta situació és la manca de transició dels joves dels centres 

a pisos a causa del gran nombre de joves acollits en aquests recursos. Aquest circuit 

facilitaria l‟arrelament del jove al territori i per tant, la seva emancipació. 

 

A més, cal tenir en compte que la situació en què es troben els JMS a l'arribar a la 

majoria d'edat és molt diferent d'aquella en la que es troben els nacionals espanyols. 

Per als JMS que han estat tutelats per l'Administració, i més concretament per a 

aquells que han viscut en un centre residencial, complir 18 anys suposa quedar fora 

del règim protector del què es beneficien durant la seva minoria d'edat i, per tant, l'inici 

d'una nova vida sense el suport de les seves famílies ni de l'Administració. 

 

Quan arriben als 18 anys la majoria de JMS es troben en situació de desemparament, 

ja que no només estan lluny de les seves famílies, sinó que també perden els seus 

cuidadors, no disposen de recursos econòmics i tampoc tenen una feina que els hi 

permeti incorporar-se de manera autònoma a la vida adulta.  

 

A partir d'aquest moment, la seva situació administrativa també es modifica, podent-se 

trobar, d‟un dia per l‟altre, en situació irregular.  És el que s‟anomena “irregularitat 

sobrevinguda”. Tot i que molt lentament, hi ha alguns intents per redreçar aquesta 

situació a través de mesures administratives i per la pressió d‟entitats i les 

administracions locals. En aquest sentit, cal destacar que el Ministeri d'Inclusió Social i 

Migracions66 està estudiant l‟aprovació d‟una normativa que permeti treballar legalment 

als JMS que surten dels centres de menors.  

 

Per altra banda, el Tribunal Suprem67 ha unificat a març de 2021 la doctrina per 

l‟acreditació de l‟arrelament laboral de persones migrades per tal que les proves 

admeses per comptabilitzar aquest tipus d‟arrelament computin a partir d‟un mínim de 

6 mesos de relació laboral, i a la vegada, pugui ser demostrat no únicament a través 

del document oficial de vida laboral, sinó amb qualsevol mitjà de prova vàlid i amb 

l‟única restricció de no tenir antecedents penals. Caldrà veure com es van instaurant 

aquestes mesures i l‟impacte que tenen en la vida quotidiana dels JMS. 

 

 

Consideracions finals sobre la situació dels JMS 

 

Per complementar la descripció sobre la situació dels JMS a la comarca, presentem a 

continuació un resum de les conclusions dels anàlisis DAFO elaborats per les 

Dinamitzadores Cíviques d‟Emancipació Juvenil (DCEJ) del Consell Comarcal del 

Bages68 i de l‟Ajuntament de Manresa69, sobre la situació dels joves als municipis amb 

recursos assistencials. 
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 https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210508/menas-permiso-trabajo-mayoria-edad-11708340 
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 https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/el-supremo-unifica-doctrina-sobre-la-
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 Diagnosis de la realitat dels Joves Migrats Sols – Matriu DAFO: Castellnou de Bages, Artés, Sant 
Vicenç de Castellet i Sant Salvador de Guardiola. Consell Comarcal del Bages, 2020. 
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 DAFO Joves Migrats Sols a Manresa. Ajuntament de Manresa, 2020. 
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Punts Febles Punts Forts 

Arribades i acollida 

 Exceptuant de l‟Àrea Metropolitana de 

Barcelona, les comarques interiors han 

assumit el nombre més gran d‟arribades. 

 Risc actual en la gestió dels joves tutelats. 

 El fet que el darrer any i mig les arribades 

hagin decaigut a causa del tancament de 

fronteres, derivat de la crisi sanitària, ha 

fet que els centres no es trobessin amb 

situacions de sobreocupació. 

Necessitats bàsiques 

 Desbordament assistencial. 

 Dificultats d‟accés a serveis de salut. 

 Manca de suport emocional. 

 Disponibilitat de recursos de serveis 

socials (menjador, dutxes, bugaderia...). 

 Suport de col·lectius (Manresa). 

Ocupació 

 Manca d‟opcions pels joves amb situació 

administrativa irregular. 

 Manca de xarxa de suport. 

 Casos de discriminació en contractants. 

 Manca d‟experiència professional. 

 Manca de recursos ocupacionals. 

 Interès dels joves pel mercat de treball. 

 L‟atenció personalitzada que ofereixen 

els Referents d‟Ocupació Juvenil (ROJ). 

 Vinculació dels joves als recursos de 

formació ocupacional (SOC, OJ, 

entitats...). 

Recursos assistencials 

 Centres d‟acollida en poblacions petites i 

allunyats dels nuclis del municipi. 

 Tendència dels JMS a relacionar-se 

només entre sí. 

 Solitud, desvinculació social i problemes 

de desplaçament dels joves tutelats. 

 La distribució de recursos assistencials a 

diferents municipis alleugera i compensa 

la concentració a Manresa. 

 Joves en pisos assistits no manifesten 

percepció d‟aïllament, ja que estan en 

municipis més grans i amb més serveis. 

Habitatge 

 Manca de recursos d‟habitatge. 

 Molts pisos buits (Manresa). 

 Risc de sensellarisme. 

 Coordinació entre els serveis d‟habitatge i 

serveis socials. 

 Recurs residencial temporal (alberg). 

 Ampliació del recurs residencial fins que 

els JMS facin 21 anys. 

Educació i formació 

 Llistes d‟espera al CNL. 

 Poca oferta de classes de castellà. 

 Manca d‟oferta formativa per joves en 

situació administrativa irregular. 

 Manca de cursos d‟alfabetització. 

 Manca de sensibilitat del personal docent. 

 Menors de 16 anys en aules d‟acollida als 

instituts. 

 Alt grau d‟obtenció del certificat de 

primera acollida (S1A). 

 Programes d‟alfabetització als espais 

joves. 

 Predisposició positiva dels JMS. 

Mediació i convivència 

 Manca d‟informació i sensibilització del 

veïnat. 

 Implicació d‟entitats socials. 

 Servei d‟inclusió i acollida del CCB. 

 Tasca de les Dinamitzadores Cíviques 

d‟Emancipació Juvenil (DCEJ). 
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 Actes concrets que dificulten la 

convivència. 

 Restriccions socials per la pandèmia. 

 Rebuig social. 

 Formació CCB per professionals que 

treballen amb joves. 

 Àrea d‟acollida i nova ciutadania 

(Manresa). 

Lleure 

 Manca d‟oferta lúdica i esportiva. 

 Manca d‟espais de relació amb joves del 

territori. 

 Entitats poc sensibilitzades. 

 Concentració de recursos a Manresa. 

 Experiències de vinculació de joves a 

entitats. 

 Bona resposta dels joves quan se‟ls 

ofereix participació. 

 

Xarxa de suport 

 Escassa activitat associativa dels JMS. 

 Escassa activitat associativa juvenil. 

 Programes socials exclusius per JMS que 

no afavoreixen la interacció amb altres 

col·lectius locals. 

 Estigmatització del col·lectiu. 

 Espai jove de Manresa. 

 Xarxa d‟entitats i col·lectius que 

acompanyen a JMS a Manresa. 

 Bones experiències de participació de 

JMS en entitats i associacions. 

Condicionants administratius 

 Desconeixement dels tràmits i requisits per 

part dels JMS. 

 Poc coneixement de la normativa per part 

d‟alguns dels professionals. 

 Manca de programes juvenils en matèria 

d‟estrangeria. 

 Històries de vida dels JMS molt dures que 

deriven en conductes de risc. 

 Rigidesa del sistema assistencial promou 

la voluntat d‟escapoliment dels JMS. 

 Marc legal i administratiu que dificulta la 

inserció social i laboral. 

 Els CA i els PIL faciliten regularització 

documental. 

 Suport d‟entitats com Creu Roja, FEPA, 

CITE. 

 Comissió comarcal de desinternament. 

 Suport dels Espais Joves. 

 Possibles canvis de la legislació per 

afavorir la transició a la majoria d‟edat. 

 

 

5.6.- Discriminacions a la comarca 
 

Per tal d‟avaluar la tipologia, freqüència i actors que duen a terme actes discriminatoris 

contra els JMS caldria estudiar les denuncies recollides pels diversos agents del 

territori (cossos de seguretat, administració de justícia, DGAIA, serveis d‟acollida, 

entitats...). Malauradament les dades públiques en aquest àmbit són marginals i no 

estan sistematitzades. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de la cerca 

que es va realitzar en les següents fonts: 

 

 Mossos d‟Esquadra. 

 Síndics de greuges locals. 

 Jutges de Pau. 

 Fiscalia provincial de Barcelona. 

 Fiscalia de l'Àrea de Manresa-Igualada. 
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Tot i així, després d‟una cerca documental sobre possibles indicadors i sol·licitar 

informació relativa als diferents agents territorials, s‟ha aconseguit gràcies a la gestió 

Servei d'Inclusió Social, Acollida i Envelliment del CCB contactar amb l‟Oficina de 

Relacions amb la Comunitat de l‟Àrea Bàsica Policial (ABP) del Bages del cos de 

Mossos d‟Esquadra. 

 

 

Denúncies recollides pels Mossos d’Esquadra  

 

A continuació presentem una taula amb el nombre de denúncies registrades amb la 

categoria “Ètnic/origen, nacional/origen, racial” entre l‟1 de gener de 2016 i el 9 de juny 

de 202170. Aquesta categoria de filtratge en la tipologia de denúncies registrades pels 

Mossos d‟Esquadra és la que més s‟aproxima al focus d‟aquest estudi. 

 

Víctimes de delictes en l’àmbit “Ètnic/origen, nacional/origen, racial” 

Any obert del 

procediment 
Tipus fet (nivell 2) Edat inici fet Nacionalitat 

2016 Amenaces (lleu) 33 No nacional 

2016 
Contra l‟exercici dels drets fonamentals i 

les llibertats públiques 

18 Nacional 

19 Nacional 

2016 Obstrucció a la justícia i deslleialtat prof. 

16 Nacional 

18 Nacional 

19 Nacional 

2016 Amenaces (lleu) 58 No nacional 

2017 Lesions 58 No nacional 

2017 Lesions (lleu) 30 No nacional 

2017 Amenaces (lleu) 

17 No nacional 

32 Nacional 

51 No nacional 

2017 
Contra l‟exercici dels drets fonamentals i 

les llibertats públiques 
30 No nacional 

2017 Lesions (lleu) 30 No nacional 

2017 
Contra l‟exercici dels drets fonamentals i 

les llibertats públiques 
58 Nacional 

2017 Amenaces (lleu) 
12 Nacional 

nd No nacional 

2017 Lesions (lleu) 17 Nacional 

2017 Coaccions 31 No nacional 

2017 Amenaces (lleu) 25 No nacional 

2018 Amenaces 14 Nacional 

2018 Lesions (lleu) 
19 No nacional 

21 No nacional 

2018 Amenaces (lleu) 52 No nacional 

2018 Altres estafes (lleu) 44 No nacional 

2019 Lesions (lleu) 16 No nacional 

2019 Injúria (lleu) 27 Nacional 

2019 Amenaces (lleu) 43 Nacional 
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2019 Amenaces (lleu) 30 No nacional 

2019 Lesions (lleu) 39 No nacional 

2019 Lesions (lleu) 17 No nacional 

2020 Amenaces (lleu) 
41 No nacional 

48 No nacional 

2020 Tracte degradant / vexatori 13 Nacional 

2021 Lesions (lleu) 
13 Nacional 

49 No nacional 

2021 Amenaces (lleu) 
22 Nacional 

31 Nacional 

2021 Danys (lleu) 20 Nacional 

2021 Amenaces (lleu) 
28 No nacional 

44 No nacional 

Total: 41 

 

Com es pot observar, les dades ofereixen una primera aproximació a les diligències 

registrades en els darrers anys, però no permeten saber amb precisió quines 

corresponen al col·lectiu objecte d‟estudi. No obstant això, es poden fer algunes 

constatacions: 

 

Any de denúncia 

 2016: 4 

 2017:10 

 2018: 4 

 2019: 6 

 2020: 2 

 2021 (6 mesos): 4 
 
Municipi on ha succeït el fet 

 Artés: 2 (4,9%) 

 Sant Salvador de Guardiola: 1 (2,4%) 

 Manresa: 28 (68,3%) 

 Santpedor: 1 (2,4%) 

 Sant Fruitós de Bages: 2 (4,9%) 

 Sant Joan de Vilatorrada: 2 (4,9%) 

 Sant Vicenç de Castellet: 5 (12,2%) 
 
Fet delictiu 

 Altres estafes (lleu): 1 

 Amenaces: 1 

 Amenaces (lleu): 11 

 Coaccions: 1 

 Contra exer. drets fonamentals i llib. Públiques: 3 

 Danys (lleu): 1 

 Injúria (lleu): 1 

 Lesions: 1 

 Lesions (lleu): 8 

 Obstrucció a la justícia i deslleialtat prof.: 1 

 Tracte degradant / vexatori: 1 
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Edat de la víctima 

 ≤ 21 anys: 16 

 ≥ 22 anys: 24 

 

Edat de la víctima per nacionalitat 

 ≤ 21 anys nacional: 11 

 ≤ 21 anys no nacional: 5 

 ≥ 22 anys nacional: 6 

 ≥ 22 anys no nacional: 18 

 

Si s‟observen les dades de víctimes menors de 22 anys estrangeres (aproximació més 

propera al col·lectiu de JMS) surten els següents resultats: 

 

 Víctima d‟amenaces lleus: 1 (2017) 

 Víctimes de lesions lleu: 4 (2 el 2018 i 2 el 2019) 

 Total de víctimes assimilables a JMS: 12,2% 

 

Així doncs, es constata que a partir d‟aquesta font documental es fa difícil assolir 

respostes precises respecte a les discriminacions que pateixen els joves migrats sols. 

 

 

Altres denúncies  

 

A més, existeixen acusacions respecte a la vulneració de drets, racisme institucional i 

fins i tot tortures, comesos pels propis cossos de seguretat a Catalunya tal com 

assenyala SOS Racisme en el seu darrer informe71. En aquest sentit, al març d‟aquest 

any s‟ha començat el judici a 6 mossos d‟esquadra acusats per estar involucrats en les 

agressions a un jove subsaharià al Bages al gener de 201972. 

 

També s‟ha donat el cas de la denuncia de la PAHC i SOS Racisme per la negació a 

les usuàries dels Serveis Socials de Manresa al dret de ser acompanyades per una 

persona de confiança amb la que se sentin segures, malgrat que no es disposi d‟un 

servei de traducció. I al mateix temps, remarquen que els hi arriben denúncies 

d‟actituds racistes per part d‟algunes treballadores socials dels equipaments 

municipals73. Atenent aquesta denúncia, tant l‟Ajuntament de Manresa com el Consell 

Comarcal del Bages van fer públic el seu suport a l‟equip de Serveis Socials Bàsics del 

municipi i –per extensió– de tota la comarca74.  

 

Finalment, fer notar que a nivell català l‟únic recull estadístic sobre discriminacions 

l‟elabora SOS Racisme en el seu informe anual del Servei d‟Atenció i Denúncia 

(SAID)75, però no aporta dades segregades per territoris. A nivell local, l‟únic estudi 

realitzat fins ara a Catalunya sobre discriminació és l‟Informe de l‟Observatori de les 
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 Informe 2020. L‟Estat del Racisme a Catalunya: http://www.sosracisme.org/informe-2020-lestat-del-
racisme-a-catalunya 
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 Notícia al portal de SOS Racisme  / Notícia a El Punt Avui+     
73

 Notícia sobre la denúncia de la PAHC a Social.cat  / Notícia al portal de SOS Racisme 
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 Comunicat de l‟Ajuntament de Manresa i Comunicat del Consell Comarcal del Bages. 
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 Informe 2020. L‟Estat del Racisme a Catalunya. SOS Racisme, 2020. 
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http://www.manresa.cat/web/noticies/8925-comunicat-del-govern-municipal-de-manresa-de-suport-al-personal-de-serveis-socials
https://www.ccbages.cat/el-consell-dalcaldesses-i-alcaldes-del-bages-dona-suport-a-lajuntament-de-manresa-i-a-lequip-de-serveis-socials-basics/
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Discriminacions a Barcelona 201976. Aquest mateix informe posa de relleu les 

dificultats per recollir les accions discriminatòries, ja que només disposen d‟una taula 

d‟entitats amb Servei d‟Atenció a Víctimes de Discriminació, les quals són les úniques 

que registren aquest tipus d‟informació a partir de l‟ atenció directa de persones 

usuàries. Per altra banda, també és important posar de relleu el problema de la 

infradenúncia en aquest àmbit. 

 

Per tal de suplir aquesta manca d‟informació, el grup de treball impulsor d‟aquest 

estudi va decidir incorporar una petita fase de treball de camp que s‟explica 

detalladament en el Capítol 7. 

 

 

Discriminacions a la comarca 

 La falta de dades estadístiques i la infradenúncia no permeten avaluar amb 

precisió les vulneracions de drets que pateixen els JMS a la comarca. 

 Necessitat de valorar quins indicadors poden assenyalar i/o mostrar el racisme 

institucional. 

 Tot i així, la percepció dels JMS és de rebuig a partir de les converses amb els 

referents d‟atenció i acollida. 

 

 

 

5.7.- Teixit social 
 

La majoria d‟entitats que donen suport a les persones migrades de la comarca en 

general, i als JMS en particular, es troben a Manresa, per tant, la seva capacitat 

d‟acció i influencia a altres municipis de la comarca és limitada. 

 

En l‟àmbit d‟entitats que treballin des d‟una perspectiva intercultural i de no 

discriminació destaca: 

 

Associació Intercultural Bages per Tothom 

Orientada principalment a la sensibilització de la població i a oferir informació i 

assessorament a persones migrades. Des de l‟inici de la pandèmia la seva capacitat 

d‟acció s‟ha vist reduïda substancialment.  

 

Pel que fa a entitats de persones migrades de Manresa i que formen part del Consell 

municipal d‟interculturalitat i migracions, trobem les següents: 

 

Marroc 

 Assoc. de dones Al Noor de Manresa. 

 Assoc. Diàleg i Participació.  

 Assoc. de dones marroquines del Xup.  
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Senegal 

 Amics del Senegal del Bages. 

 Assoc. cultural Touba de Manresa. 

 Assoc. Cultural per el desenvolupament de Tivaouane.  

 

Llatinoamèrica 

 Assoc. d‟Equatorians de Manresa. 

 Assoc. Cultural Argentina de Manresa. 

 Assoc. de colombians residents al Bages. 

 

Islam 

 Assoc. cultural islàmica del Bages // Comunitat islàmica del Bages Al Fath. 

 Assoc. islàmica Cultural de Manresa.// Mesquita Mossab Ibn Omaïr.  

 

Xina 

 Assoc. Cultural xinesa de Manresa. 

 Assoc. xinesa de la Catalunya Central.  

 

Altres Àfrica 

 Assoc. africana de Solidaritat. 

 Associació de Ghaneses del Bages.  

 

Romania 

 Assoc. cultural romanesa de Manresa.  

 

Per últim, en quant a entitats amb seu a Manresa i que formen part del Consell 

municipal d‟interculturalitat i migracions, trobem les següents: 

 

 Assoc. cultural i esportiva Arbre de vida. 

 Assoc. ONG DIAPO de suport a la infància i la joventut. 

 Creu Roja de Manresa. 

 Càritas arxiprestal de Manresa. 

 CITE (Centre d‟Informació de Treballadors Estrangers), de Comissions Obreres. 

 

 

 

Teixit social  

 El gruix de les entitats socials es concentren a Manresa. 

 Existeix un gran nombre d‟entitats culturals i religioses per comunitats d‟origen que 

suposen un gran potencial per fer de pont i promoure el diàleg, l‟acompanyament i 

la convivència. 

 La crisi sanitària derivada del Covid-19 ha desmembrat la capacitat d‟acció de les 

entitats que promouen el respecte i la convivència en la diversitat. 
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5.8.- Percepció ciutadana 
 

Per intentar recollir la percepció ciutadana sobre les persones migrades en general i 

sobre els JMS, en particular es van explorat dues fonts d‟informació: per una banda, 

els resultats electorals de la comarca per tal d‟observar el nivell de suport que tenen a 

la comarca els partits d‟extrema dreta, i per una altra banda, una sèrie de notícies 

publicades a diferents mitjans de comunicació entre 2018 i 2020 que aborden diferents 

situacions relacionades amb aquests col·lectius. 

 

 

Eleccions al Parlament de Catalunya (febrer 2021)77 

 

Aquesta anàlisi es va centrat en valorar la incidència de vot del partit d‟extrema dreta 

VOX el qual fa bandera sense embuts d‟un discurs clarament racista i discriminador.  

Tot i així, cal tenir en compte que el suport que ha aconseguit aquest partit en les 

darreres eleccions al Parlament de Catalunya respon principalment a la seva oposició 

a dues realitats: 1.- el procés sobiranista de Catalunya, y 2.- la immigració irregular. 

 

A nivell de tota Catalunya el percentatge de vot a aquesta candidatura ha estat del 

7,69%, mentre que a la comarca del Bages ha estat d‟un 4,89%. 

 

Les dades indiquen que no hi ha una relació directa entre el nivell de suport d‟aquest 

partit i l‟existència de recursos assistencials per JMS, ja que -com s‟observa en la 

següent taula- els municipis amb el percentatge de vot més alt d‟aquest partit, no 

disposen d‟aquest recursos a excepció de Sant Salvador de Guardiola. 

 

Municipis del Bages amb  

% de vot a VOX més elevat 
% 

El Pont de Vilomara i Rocafort 16,11 

Castellbell i el Vilar 9,69 

Castellgalí 9,46 

Sant Salvador de Guardiola 8,46 

Monistrol de Montserrat 7,56 

Sant Joan de Vilatorrada 7,56 

Balsareny 7,31 

 

Per altra banda, si s‟analitzen els municipis que sí disposen de recursos per JMS, no 

destaquen per tenir un percentatge de vot elevat vers a aquesta candidatura, excepció 

de Sant Salvador de Guardiola. 

 

Municipis del Bages amb recursos 

JMS % de vot a VOX  
% 

Sant Salvador de Guardiola 8,46 

Sant Vicenç de Castellet 6,59 
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Castellnou de Bages 5,87 

Manresa 5,53 

Artés 4,67 

 

 

Notícies seleccionades 

 

En aquest apartat es van analitzar diverses notícies publicades en diferents mitjans de 

comunicació locals en els darrers 5 anys i que aborden diferents aspectes relacionats 

amb els joves migrats sols, per avaluar el tipus de missatge que transmeten (veure 

Annex 6). 

 

 Nombre total de notícies analitzades: 18. 

 Mitja de comunicació: mitjans online (16); ràdio (1); institucional (1). 

 

Per tal de valorar el missatge que es vol transmetre, es van classificar les notícies en 3 

categories: 

 

 Fets que evidencien inquietud ciutadana davant la presència dels JMS (10). 

 Situacions dels JMS descrites a les notícies (4). 

 Visibilització de feines o tasca adreçada als JMS (4). 

 

Pel que fa al primer conjunt de notícies, es manifesta una tendència a sobrevalorar els 

actes puntuals relatius a fets delictius, falta de vigilància i control del col·lectiu. Aquest 

tipus de missatges genera una sensació de risc i perill per la ciutadania, que no es 

contraposa amb altres accions de promoció de coneixement mutu i de promoció de la 

convivència. 

 

El segon grup de notícies se centra en visibilitzar les situacions de dificultat en que es 

troben els joves migrats sols. Aquests missatges destaquen la situació general dels 

JMS a la comarca, l‟acompanyament emocional necessari, les situacions de 

desprotecció que viuen com ara dormir al bosc per evitar el control policial o la 

reivindicació de drets. 

 

Per últim, el tercer conjunt de notícies posa de manifest les accions que es 

desenvolupen des de les administracions i les entitats col·laboradores per millorar 

l‟atenció i l‟acollida, la promoció de programes de mentoria i la renovació de 

documentació. 

 

La majoria de notícies analitzades fa un abordatge sensacionalista de fets que 

generen rebuig i victimització dels joves, sense presentar l‟altra “cara de la moneda”, 

com seria –per exemple– el gruix de joves atesos a la comarca.  

 

Destacar que dues notícies se centren en donar rellevància al col·lectiu Manresa 

Segura -grup de ciutadans de Manresa per lluitar contra la inseguretat- el qual disposa 

d‟uns 120 membres en un grup de missatgeria directa. 
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Les notícies sobre reclamacions de drets, més atenció institucional, bones pràctiques i 

d‟accions desplegades que progressen amb resultats positius tenen un caire més 

residual. 

 

Crida l‟atenció la manca de ressò mediàtic que tenen altres informacions que 

presenten dades objectives que desmunten els rumors i prejudicis sobre els JMS, com 

per exemple la nota de premsa dels Mossos d‟Esquadra del 3 de maig de 2019 que 

assenyala: Dels menors immigrants arribats sols a Catalunya des del 2016 i fins al 

2018 (alguns d’aquests ja poden ser actualment majors d’edats), un 82% no ha entrat 

en contacte amb el món delinqüencial.78 

 

 

Percepció ciutadana  

 Missatge generalitzat estereotipat i d‟estigmatització del col·lectiu que té una 

conseqüència en els mitjans de comunicació i la comunitat del país d‟acollida. 

 Una part de la població percep el col·lectiu de JMS com una amenaça o com a font 

de problemes.  

 Els partits d‟extrema dreta no assoleixen uns resultats remarcables a nivell 

comarcal. 

 Els missatges difosos pels mitjans de comunicació local no afavoreixen la inclusió, 

ja que acostumen a destacar accions relatives a actes delictius, de risc i 

d‟inseguretat ciutadana.  

 

  

                                                           
78

 https://mossos.gencat.cat/ca/actualitat/Notes-de-premsa/nota-premsa/?id=351363  

https://mossos.gencat.cat/ca/actualitat/Notes-de-premsa/nota-premsa/?id=351363
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6.- Les Intervencions  
 

 

En aquest capítol s‟analitzen les estratègies d‟intervenció que s‟apliquen a nivell local 

per fer front a l‟arribada de JMS, a partir dels àmbits d‟anàlisi inicialment plantejats en 

la proposta tècnica de l‟estudi. 

 

Per dur a terme aquesta tasca es van revisar diversos informes i memòries del Consell 

Comarcal del Bages i de l‟Ajuntament de Manresa (vegeu Annex 1); també es va  

elaborat una graella per recollir informació qualitativa sobre les diferents línies 

d‟intervenció, amb la participació del Nucli Executiu; i finalment es van realitzar 2 

entrevistes a informants clau, per conèixer en profunditat les accions impulsades per 

l‟Ajuntament de Manresa per fer front a la situació dels JMS. 

 

Tal com s‟ha dit en altres apartats de l‟informe, la pròpia reflexió que es va fer durant el 

desenvolupament de l‟estudi va contribuir a definir les intervencions a analitzar. Es va 

començar amb un criteri molt ampli orientat a revisar totes les estratègies adreçades a 

l‟acollida i inclusió de les persones migrades de la comarca, per finalment focalitzar 

només en aquelles dirigides de manera específica als joves migrats sols.  

 

 

6.1.- ÀMBIT D’ANÀLISI-1: Perfil dels equips de treball 
 

Aquest àmbit es va treballar –principalment– a partir dels perfils dels equips 

professionals que intervenen en l‟atenció i acollida dels JMS, que formen part de les 

dues administracions que participen de l‟estudi (Consell Comarcal del Bages i 

l‟Ajuntament de Manresa).  

 

Som conscients que existeixen altres figures d‟administracions supralocals (Diputació 

de Barcelona i Generalitat de Catalunya) que participen en molts processos de treball; 

i a la vegada, en l‟àmbit municipal també es podrien incloure diversos perfils polítics i 

tècnics, no obstant, es va optar per centrar l‟anàlisi en els perfils indicats –per una 

banda- atenent a la dimensió “comarcal” de l‟estudi; i per una altra, responent a la 

necessitat d‟acotar l‟abast de l‟estudi en coherència amb els condicionants materials 

del mateix.  

 

A continuació assenyalem els perfils que treballen en estratègies conjuntes d‟actuació 

en l‟àmbit comarcal, i també del municipi de Manresa per la seva condició demogràfica 

central i en nombrosos casos allà on es manifesten més dificultats en l‟àmbit d‟acollida 

de població migrada, i en especial de joves migrats sols.  
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Àmbit comarcal 

 

Càrrec 
Anys en el 

càrrec 

Edat i 

gènere 
Origen 

Cap tècnica del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment, CCB. 

Més de 5 

anys 
43, Dona Catalunya 

Dinamitzadora Cívica per l'Emancipació Juvenil del 

Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment, 

CCB. 

2 anys 30, Dona Catalunya 

Dinamitzadora Cívica per l'Emancipació Juvenil del 

Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment, 

CCB. 

2 anys 32, Dona Catalunya 

Director del Centre d‟Acollida Sant Martí 

(Castellnou), Intress. 
nd nd, Home Catalunya 

Directora del Centre d‟Acollida Estrep (Sant 

Salvador), Fundació Mercè Fontanilles. 
nd nd, Dona Catalunya 

Treballadora Social de l'equip tècnic del Centre 

d'Acollida Sant Martí, Intress. 
nd nd, Dona Catalunya 

Directora de Programa Itinerari Laboral Bages, 

Fundació Mercè Fontanilles. 
nd nd, Dona Catalunya 

Referent d‟Ocupació Juvenil del Servei comarcal 

de Joventut i Habitatge, CCB (Referent CA Sant 

Martí). 

4 anys 44, Dona Catalunya 

Referent d‟Ocupació Juvenil de Manresa, (Referent 

CA Estrep i dels pisos). 
nd nd, Dona Catalunya 

Pedagoga de l'equip tècnic del centre d'acollida 

Estrep, Fundació Mercè Fontanilles. 
nd nd, Dona Catalunya 

Directora PIL Bages. nd nd, Dona Catalunya 

 

Àmbit Manresa 

 

Càrrec 
Anys en el 

càrrec 

Edat i 

gènere 
Origen 

Coordinador del Programa de Nova Ciutadania, Aj. 

de Manresa. 

Més de 5 

anys 
nd, Home Catalunya 

Dinamitzador Cívic per l'Emancipació Juvenil, Aj. 

de Manresa. 
2 anys nd, Home Catalunya 

Educadora social “Espai Jove”, Aj. De Manresa. 
Més de 5 

anys 
nd, Dona Catalunya 

Educadora social “Espai Jove”, Aj. De Manresa. 
Més de 5 

anys 
nd, Dona Catalunya 

Tècnica de treball comunitari, Aj. De Manresa. nd nd, Dona Catalunya 

Tècnica de treball comunitari, Aj. De Manresa. nd nd, Dona Catalunya 

Agent d‟acollida, OAC, de Aj. De Manresa. nd nd, Dona Marroc 
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Perfil dels professionals analitzats 

 

  
  

Recursos Específics JMS Totals 

Indicador Variables CCB 
Aj. de 

Manresa 

Centre 

Estrep 

Centre 

St. Martí 

PIL 

Bages 
Nº % 

Quantitat 

Nº de 

professionals 

que intervenen 

amb JMS. 

4 7 3 3 1 18 
100

% 

Gènere 

Homes   2   1   4 22% 

Dones 4 5 3 2 1 14 78% 

No binari               

Edat 

20-30               

31-40 2 2       4 25% 

41-50 2         2 13% 

51-60               

60 o més               

Origen 

Catalunya 4 6 3   3 1  17 94% 

Resta d'Espanya               

Resta d'Europa               

Altres   1        1 6%  

Formació 

Grau 1 1       2 25% 

Llicenciatura   1       1 12% 

Postgrau o 

màster 
2 1       3 38% 

Doctorat 1  1       2 25% 

Temps en 

el càrrec 

Menys d'un any               

Entre 1 i 2 anys 2 2       4 25% 

Entre 2 i 4 anys               

Més de 4 anys 1 3       4 25% 

No hi ha dades               

Capacitats                 

Necessitats 

o 

mancances 
  

Formac

ió en 

estrang

eria 

Formació 

en 

estranger

ia 

          

 

 

Reflexions sobre els perfils i la tasca dels equips analitzats  

 

Com es pot apreciar en la taula anterior, les persones que conformen els equips de 

treball a nivell comarcal i a nivell municipal en el cas de Manresa, el conformen 

majoritàriament dones joves nascudes a Catalunya amb estudis superiors en els 

àmbits de les ciències socials i/o de l‟educació. 
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En quant als anys de durada en els càrrecs, s‟aprecia que hi ha 3 perfils -Cap tècnica 

del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i Envelliment del CCB, Coordinador del Programa 

de Nova Ciutadania de l‟Aj. De Manresa i les Educadores socials de l‟Espai Jove de 

Manresa- que porten 5 o més anys desenvolupant estratègies d‟actuació vers 

l‟arribada de JMS, per tant, tenen una visió més complerta sobre qüestions com: 

 

 Els agents administratius i polítics que intervenen en les estratègies d‟acollida. 

 Les mancances de coordinació. 

 L‟infrafinançament per desplegar recursos assistencials. 

 Els focus de tensió a nivell ciutadà. 

 La mirada intercultural per abordar les dificultats. 

 El teixit associatiu local que treballa pel respecte de la diversitat. 

 Etc. 

 

Entre les mancances o necessitats destaca el que expressen els perfils amb menys 

anys en el càrrec: el desconeixement detallat dels condicionants legals i administratius 

per a la gestió de les migracions, en especial la Llei d‟estrangeria vigent a l‟Estat 

Espanyol. 

 

Entre els punts forts dels perfils estudiats destaca el contacte directe amb els JMS, 

sobretot dels professionals dels centres d‟acollida, i de l‟equip de l‟espai Jove de 

Manresa, ja que els hi permet conèixer en detall les situacions, condicionants i 

mancances que expressen els joves. 

 

Tal com indiquen els perfils analitzats, l‟arribada de JMS va agafar a les 

administracions locals sense els mecanismes adequats per fer-hi front. Tot i que la 

crisi sanitària ha aturat el flux d‟arribades, s‟han viscut moments de desbordament –

sobretot durant 2017 i 2018- quan hi va haver un increment important de JMS a la 

comarca. No va ser fins 2018 quan es van començar a crear més recursos 

assistencials. Exemple d‟això és que actualment Manresa només disposa d‟una agent 

d‟acollida -d‟origen marroquí- que treballa a la Oficina d‟Atenció Ciutadana (OAC) per 

informar a les persones nouvingudes, però sense capacitat d‟atendre totes les 

demandes que es reben d‟altres persones migrades que porten més temps a la ciutat.  

 

En aquest sentit, és important remarcar la necessitat de reforçar el paper de les 

persones migrades  en la participació política i social, i en la composició dels equips de 

treball que dissenyen, defineixen i despleguen les polítiques en aquest àmbit. La 

diversitat de perspectives per abordar la problemàtica permet una atenció més precisa, 

més enllà de reforçar la participació local de les entitats de persones migrades. 

 

En aquesta línia, destaca positivament la presència d‟una dona marroquina com a 

Agent d‟Acollida a l‟Oficina d‟Atenció a la Ciutadania (OAC) de l‟Ajuntament de 

Manresa, ja que pot jugar un rol clau en l‟aproximació a les persones migrades. No 

obstant –entre els perfils analitzats- és l‟única persona racialitzada, la qual cosa, posa 

en evidència la poca presència dels col·lectius migrats en els espais institucionals en 

el que es dissenyen i executen les polítiques que afecten les seves comunitats.  
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Cal destacar la gran flexibilitat de la tasca que realitzen les tècniques de l‟espai jove de 

Manresa i de les dinamitzadores cíviques per acompanyar i gestionar les diverses 

situacions que presenten els joves. En aquest sentit, manifesten que acaben sent 

“investigadores privades”, ja que en molts casos han moure cel i terra per esbrinar 

algunes dades de la trajectòria dels joves o per “acreditar” les formacions que han 

realitzat. Com a conseqüència d‟això disposen d‟una àmplia xarxa de contactes a 

Manresa, la comarca, Catalunya, Espanya i fins i tot altres països, que en molts casos 

acaben sent personals i –sovint– intransferibles. Aquesta xarxa de contactes els hi 

permet –entre altres coses– preveure com evolucionarà el flux de JMS a Catalunya, ja 

que aquesta variable depèn de diversos factors coneguts per alguns dels seus 

contactes, com ara l‟obertura o tancament de la frontera a Melilla, o de centres 

d‟acollida en una altra comunitat autònoma, etc. 

 

Com a conseqüència de la seva tasca aquestes professionals sovint es converteixen 

en referents clau per alguns joves, al punt que en alguns casos les truquen des d‟altres 

ciutats o països, per demanar-los dades o favors. Aquesta complicitat és un valor 

afegit molt important del que no disposen altres agents que intervenen amb els JMS.  

Es constata, per tant, que les professionals que tenen contacte directe amb els JMS 

són dipositaries de molta informació que seria molt difícil de traspassar a altres agents 

o, si fos el cas, a noves incorporacions laborals en el seu àmbit de treball. 

 

Des d‟una perspectiva més àmplia, s‟evidencia manca de coordinació entre les 

diferents administracions públiques i l‟activació de línies i recursos d‟actuació 

homogenis independentment de les particularitats de cada territori. Sobre aquest 

aspecte, les professionals manifesten la necessitat reforçar les entitats locals de 

persones migrades, ja que fan una tasca de suport molt important als seus col·lectius.  

Malauradament les entitats no tenen un gran suport de les institucions i per contra –en 

molts casos– són percebudes com una amenaça, perquè no hi ha ponts per treballar 

conjuntament. En el cas d‟entitats islàmiques, aquesta situació és encara més greu, tot 

i que alguns dels professionals de Manresa manifesten haver obtingut bons resultats 

quan s‟han apropat per oferir informació o assessorament en temes d‟estrangeria.  

 

 

Quadre resum ÀMBIT D‟ANÀLISI-1: Perfil dels equips de treball 

 

Punts Febles Punts Forts 

 Incertesa respecte la continuïtat 

d‟alguns perfils professionals dels 

equips que intervenen amb els JMS. 

 Manca de recursos humans per 

atendre les necessitats de les 

persones migrades de la comarca, en 

particular, dels JMS. 

 Desconeixement, per part d‟alguns 

perfils, de la normativa específica 

d‟estrangeria. 

 Voluntat tècnica i política de treballar 

en equip, xarxes interdepartamentals 

i interinstitucionals. 

 Contacte directe amb els JMS, 

especialment de l‟Espai Jove de 

Manresa i les responsables dels 

centres d‟acollida. 

 Reconfiguració de l‟atenció en funció 

de les necessitats de cada moment i 

disposar d‟una visió integral de les 
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 Manca de recursos per atendre les 

necessitats de les persones migrades 

que fa anys que viuen al territori. 

 Manca de mediadors comunitaris que 

creïn ponts amb els col·lectius migrats 

i promoguin la convivència 

intercultural. 

 Poca presència de persones migrades 

en les institucions que dissenyen i 

executen polítiques que després 

afecten a les seves comunitats. 

prioritats. 

 Professionals amb gran bagatge i 

dipositaries de molta informació. 

 Capacitat de detecció de situacions 

conflictives i que generen alarma 

social. 

 Àmplia xarxa de contactes per 

gestionar i acompanyar la trajectòria 

dels JMS. 

 

 

 

6.2.- ÀMBIT D’ANÀLISI-2: Processos i espais habituals de treball  
 

Aquest apartat recull aquells espais conjunts de coordinació i treball desplegats per les 

diferents administracions a nivell comarcal per abordar la protecció, acollida i inclusió 

dels JMS, tot i que alguns d‟ells realitzen també altres tasques com ara promoure 

dispositius i accions de convivència, mediació, protecció internacional de refugiats, 

gestió de les migracions, joventut, educació, etc. 

 

 

La Taula comarcal per l‟Acollida, la Protecció i la Inclusió dels JMS al Bages 

 

Va néixer l‟any 2018 per encàrrec de Delegació del Govern a la Catalunya Central al 

Consell Comarcal, per atendre la problemàtica derivada del “boom” d‟arribades de 

JMS entre 2017 i 2018. Està liderada pel CCB i compta amb la participació de tots els 

agents territorials a nivell interdepantamental i interinstitucional. Des de la seva creació 

s‟han realitzat 3 reunions plenàries, però per tal de treballar amb més agilitat s‟han 

creat diverses comissions. En el moment d‟elaboració d‟aquest informe alguns 

d‟aquests espais s‟estan acabant de definir, ja que la crisis sanitària ha paralitzat entre 

2020 i 2021 molts processos habituals de treball. 

 

 

Espais de treball derivats de la Taula comarcal 

 

Comissió de 

desinternament 

 

- Objectiu: donar resposta des de l‟atenció dels serveis 

socials a aquells joves que es preveu romandran a 

Manresa, en situació d‟especial vulnerabilitat, després de 

sortir dels recursos de protecció. 

- Agents implicats: Liderada pel CCB i amb la participació 

de dels diferents agents que treballen amb JMS: Eduvic, 

PIL Bages, centre Estrep i SPAAI Sant Martí, Residència 

Juvenil de Manresa, Ajuntament de Manresa (Espai Jove 

i dinamitzador cívic), i Generalitat de Catalunya (DGAIA i 
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SIMC). 

- Periodicitat: des de 2019. Cada dos mesos. 

Observatori de JMS 

de la Catalunya 

Central 

 

- Objectiu: Des de l‟Oficina de treball s‟entrevisten els 

joves i posteriorment es fa un claustre de tot l‟equip on es 

parla dels recursos formatius i d‟ocupació existents als 

que es poden derivar/vincular els joves entrevistats. 

Anterior a les entrevistes, s‟ha elaborat també un 

formulari per recollir dades detallades dels JMS que 

actualment estan dins els recursos d'acollida de la 

Catalunya Central.  

- Agents implicats: L‟equip d‟atenció laboral dels JMS 

format per 2 professionals de l‟Oficina De Treball, les 

ROJ, les DCEJ i referents dels centres. I formen part els 

Consells Comarcals i Ajuntaments de les comarques de 

la Catalunya Central i Serveis Territorials del SOC. 

- Periodicitat: Mensualment a partir del desembre 2020. 

Coordinacions amb 

els centres d'acollida 

 

- Objectiu: Coordinacions de les DCEJ'S amb els 

professionals dels centres per compartir informació i fer 

seguiment de la situació dels joves de cada centre. 

- Agents implicats: CCB i Intress -entitat que gestiona el 

centre d'acollida Sant Martí- i, Fund. Mercè i Fontanilles -

entitat que gestiona el centre Estrep-. 

- Periodicitat: Setmanal des del 2020. 

Coordinacions amb 

les regidories 

municipals 

 

- Objectiu: Coordinacions de les DCEJ'S amb les 

regidories de Benestar Social i de Joventut dels municipis 

on es troben els centres d'acollida, per promoure el 

desplegament de programes municipals en benefici dels 

JMS.  

- Agents implicats: CCB i Ajuntaments de Castellnou de 

Bages, Sant Salvador de Guardiola i d‟Artés. 

- Periodicitat: entre 2 i 3 vegades a l‟any. 

Coordinacions amb 

tècniques o 

dinamitzadors/es de 

joventut municipal 

 

- Objectiu: Coordinacions pel traspàs d'informació de les 

activitats juvenils que es realitzen al municipi i les que es 

poden realitzar conjuntament. 

- Agents implicats: CCB i Aj. de Castellnou de Bages, Sant 

Salvador de Guardiola i d‟Artés. 

- Periodicitat: A convenir, una mitjana de reunió cada 3 

mesos. 

Coordinacions amb 

municipis del Bages 

 

- Objectiu: Coordinacions de les DCEJ'S del CCB i de 

l'Ajuntament de Manresa per l'establiment de circuits i 

programes per JMS i  traspàs d'informació de les 

diferents comissions operatives de JMS. 

- Agents implicats: CCB i Ajuntament de Manresa 

- Periodicitat: coordinacions setmanals i reunions 
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mensuals. 

Comissió de 

seguiment del Circuit 

de Suport a 

l'Emancipació 

 

- Objectiu: dotar d‟una major qualitat professional 

l‟acompanyament dels JMS en fase de desinternament; i 

a la vegada dotar d‟informació i orientació en termes de 

formació i ocupació, recursos i serveis bàsics de la 

localitat de destí, i totes aquelles situacions de caràcter 

específic i individual que puguin respondre a les seves 

necessitats d‟emancipació tenint en compte la seva 

situació legal. 

- Agents implicats: Coordinació entre el CCB i l'Ajuntament 

de Manresa. 

- Periodicitat: Primera trobada abril 2021. Previsió: 

semestralment. 

 

 

Comissions derivades del Circuit de Suport a l'Emancipació (CSE) 

 

Comissió operativa 

- Objectiu: Les agents treballen de manera coordinada i 

contínua per a l‟establiment de les assessories i el treball 

directe amb el/la jove. Els/les DCEJ seran el principal 

canal de coordinació amb els centres d‟acollida. 

- Agents implicats: Dinamitzadors/es Cíviques per 

l‟Emancipació Juvenil (DCEJ) del Consell Comarcal del 

Bages (CCB) i l‟Ajuntament de Manresa i Referents 

d‟Ocupació Juvenil (ROJ) de les mateixes institucions 

esmentades. 

Comissió executiva 

- Objectiu: vetllar pel desplegament i la continuïtat del 

Circuit.  

- Agents implicats: professionals del CCB i de l‟Ajuntament 

de Manresa: DCEJ, ROJ, Cap del Servei d‟Inclusió 

Social, Acollida i Envelliment del CCB, Tècnica del Servei 

de Joventut Comarcal i la Cap de Joventut de Manresa.   

- A l‟inici d‟aquesta comissió s‟estableixen 3 acords:  

a) Realitzar les assessories a l‟Oficina Jove del Bages, 

entenent-la com a centre de referència per a totes les 

persones joves, tinguin origen en la immigració o no. Es 

valora l‟Oficina Jove com a un espai normalitzat que es 

troba a totes les comarques de Catalunya, aspecte que 

facilita les derivacions entre professionals, la coordinació 

de treball i la identificació del servei per part de les 

persones joves arreu del territori.  

b) Les assessories es realitzaran dos dilluns al mes de 12 

a 14 hores i de 16 a 18 hores.,  

c) Aquesta comissió es reunirà dues vegades l‟any. 
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Comissió de 

seguiment 

- Objectiu: valorar la prova pilot del CSE i seguint en la 

línia estratègica de fer-ne una pràctica extensiva a la 

resta de territoris.  

- Origen: aquesta comissió va sorgir de la Taula per 

l‟acollida, la protecció i la inclusió dels infants i joves 

migrats sols al Bages de la Taula Territorial de la 

Catalunya Central de seguiment de la crisi dels 

adolescents i joves migrats sols, a petició de la Delegada 

del Govern a la Catalunya Central. 

- Agents implicats: Servei d‟Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment del CCB, la Secretaria d‟Igualtat, Migracions i 

Ciutadania, el Departament General d‟Atenció a la 

Infància i l‟Adolescència i el Servei d‟Ocupació de la 

Catalunya Central.  

- Periodicitat: 1 cop l‟any. 

 

 

Altres espais de treball que inclouen accions i objectius relacionats amb els JMS 

 

Grup de seguiment de 

l'Acció Comunitària 

Inclusiva al Bages 

- Objectiu: Els Plans Locals d'Acció Comunitària (PLACI) 

són l'eina de planificació estratègica de que es doten els 

ens locals per orientar les polítiques d'inclusió social des 

d'una perspectiva comunitària. 

- Agents implicats: CCB, DIBA i l‟entitat executora El Risell. 

- Periodicitat: En aquests moments s‟està creant i 

desplegant. 

Taula tècnica de 

joventut del Bages 

- Objectiu: Coordinació entre els/les professionals 

tècniques de joventut de la comarca en temes d'inclusió i 

convivència i creació de projectes conjunts. 

- Agents implicats: Tècniques de joventut municipals i 

comarcals dinamitzadores cíviques del CCB i Ajuntament 

de Manresa.  

- Periodicitat: Aprox. 2 cops a l‟any. 

Xarxa per l’Acollida i 

la Inclusió de les 

persones Refugiades 

(XAIR) 

- Objectiu: treballar conjuntament i de forma coordinada 

per l‟Acollida i la Inclusió de les persones sol·licitants de 

protecció internacional que venen a viure al Bages. Als 

plenaris hi participen 40 agents aproximadament. 

- Agents implicats: Liderada pel CCB i amb la participació 

de tots els agents territorials a nivell interdepartamental, 

interinstitucional i participatiu. 

- Periodicitat: seguiment tècnic trimestral. Reunions 

plenàries 2 cops l‟any. 

Comissió tècnica de 

seguiment de temes 

- Comissió que sorgeix en el marc de la XAIR. 

- Agents implicats: Entitats que gestionen programa estatal 
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de protecció 

internacional al Bages 

de protecció internacional al Bages, Ajuntament de 

Manresa i CCB. 

- Periodicitat: trimestral. 

Comissió Tècnica 

Interdepartamental 

del CCB 

- Agents implicats: departaments de Joventut, Envelliment, 

Igualtat, Inclusió, SAI, Migracions, Serveis Socials 

Bàsics, Infància i Diversitat Funcional. 

Taula d’Inclusió - Actualment embrió de les taules de validació territorial. 

Direcció del Servei 

d’Inclusió Social, 

Acollida i Envelliment 

del CCB 

- Objectiu: 

- Participen: la Consellera, la Gerent i la Cap Tècnica. 

- Periodicitat: 

 

Espai de coordinació 

de l’Equip Tècnic del 

Servei d’Inclusió 

Social, Acollida i 

Envelliment del CCB 

- Objectiu: vetllar pel desplegament i bon funcionament del 

conjunt de projectes i programes del servei. 

- Participen: Cap tècnica, tècniques del servei i 

administrativa. 

- Periodicitat: setmanal. 

 

Reunions i 

coordinacions amb 

els 29 EBAS de 

l'ABSS del Bages 

- Objectiu: Coordinació de temes de Serveis Socials 

Bàsics i Especialitzats. 

- Participen: tècnics/ques dels 29 EBAS de l‟ABSS i dels 

equips comarcals bàsics i especialitzats. 

- Periodicitat: segons necessitats; mínim una vegada a 

l‟any 

Comissió de Serveis 

Socials (bàsics i 

especialitzats) 

tècnico-política del 

CCB 

- Objectiu: Coordinació i treball transversal. 

- Participen: tècnics/ques i consellers/es de SSBB, SAI, 

Joventut, Acollida, envelliment i inclusió 

- Periodicitat: cada 3 mesos 

Coordinació del 

programa “Treball i 

Formació” del SOC 

- Objectiu: treball conjunt per una bona execució i 

seguiment del programa.   

- Participen: Cap tècnica del servei i coordinadora del 

programa. 

- Periodicitat: contínua. 

Espai de Coordinació 

de les DCEJ 

- Objectiu: disseny i seguiment d‟accions desplegades per 

les DCEJ. 

- Participen: Cap tècnica i DCEJ. 

- Periodicitat: setmanal. 
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Espais de treball a Manresa 

 

Treball en xarxa 

exterior a l’ajuntament 

de Manresa 

- Objectiu: treballar de manera transversal i coordinada 

amb diferents entitats i organismes públics. 

- Agents implicats:  Ajuntament de Manresa, DIBA, 

Generalitat, Càritas, Creu Roja, CNL, Associacions de 

Veïns i Veïnes i entitats de persones migrades. 

- Periodicitat: variable. 

Treball en xarxa amb 

les comunitats 

islàmiques 

- Objectiu: contribuir a la normalització de la seva 

presència, la creació de vincles dins la xarxa associativa, 

ciutadana i institucional. 

- Agents implicats: Coordinador programa de nova 

ciutadania i referents de les comunitats islàmiques, Creu 

Roja, CNL, Associacions de Veïns i Veïnes i entitats de 

persones migrades. 

- Periodicitat: variable. 

Consell Municipal 

d'Interculturalitat 

- Objectiu: difondre la tasca de govern, compartir i analitzar 

la realitat i el treball realitzat. El Consell neix del Pla 

d‟Interculturalitat de Manresa. 

- Agents implicats:  Coordinador programa de nova 

ciutadania i referents de les comunitats islàmiques, Creu 

Roja, CNL, Associacions de Veïns i Veïnes i entitats de 

persones migrades. 

- Periodicitat: variable (entre un i quatre cops l'any). 

Coordinacions amb 

els serveis 

d'autonomia a 

Manresa 

- Descripció: Coordinacions periòdiques amb els equips 

professionals del PIL Bages (Mercè Fontanilles - Resilis), 

PIL (Eduvic) i pis assistit de la Fundació ARCS. 

- Agents implicats: EJ, DCEJ, direccions i equips del 

serveis, Coordinador programa de nova ciutadania i 

referents de les comunitats islàmiques, Creu Roja, CNL, 

Associacions de Veïns i Veïnes i entitats de persones 

migrades. 

- Periodicitat: setmanal. 

Coordinacions amb 

projectes adreçats a 

joves fora del circuit 

de protecció 

- Descripció: Coordinacions amb l'equip del projecte Sostre 

360º (GEDI) i Borsa d‟Habitatge. 

- Agents implicats:  Equip educatiu Sostre 360º, Borsa 

d‟Habitatge, Espai Jove i DCEJ. 

- Periodicitat: setmanal. 

Comissió Gestora de 

casos 

- Descripció: Comissió gestora de casos del projecte 

Sostre 360º. 

- Agents implicats:  Espai Jove, Serveis Socials, DCEJ, 

GEDI, Athaia, Catsalut, Policia Local i Generalitat de 

Catalunya. 

- Periodicitat: aproximadament mensual. 
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Espais de treball amb altres administracions 

 

Grup tècnic de 

polítiques migratòries 

de la Catalunya 

central 

- Agents implicats:  Cap tècnica del Servei d‟Inclusió 

Social, Acollida i Envelliment del CCB, Coordinador del 

Programa de Nova Ciutadania, Aj. De Manresa i DGAIA. 

 

Comissió JMS de la 

Catalunya Central 

- Descripció: comissió de coordinació entre el CCB, 

Ajuntament de Manresa, DGAIA, ASJET, SIMC i SOC. 

Reunions de 

coordinació amb el 

SOC  

- Descripció: reunions amb Serveis territorials de 

Catalunya Central, SOC, OT Bages i equip d‟inclusió del 

CCB 

- Periodicitat: bimensual. 

 

 

Altres espais 

 

Grup de treball tècnic 

per la Igualtat de 

Tracte i la No 

Discriminació al 

Bages 

- Descripció: procés participatiu de reflexió i recerca amb 

un grup de treball conformat per personal tècnic dels ens 

locals del territori,  

- Objectiu: elaborar una primera aproximació diagnòstica a 

la problemàtica de la discriminació al Bages. 

- Agents implicats: CCB, Ajuntament de Manresa, DIBA i 

Institut Diversitas 

- Periodicitat: de setembre 2020 a juliol de 2021. 

 

 

Reflexions a partir de les dades 

 

Com es pot observar en les pàgines anteriors, existeixen nombrosos espais de treball 

coordinat entre els administracions per atendre la situació dels joves migrats sols. En 

aquest sentit, s‟ha fet un esforç en els darrers anys per desenvolupar comissions 

operatives que permetin fer un seguiment més acurat, tal com es desprèn de la 

periodicitat de les trobades: les taules acostumen a tenir una periodicitat anual, mentre 

que les comissions, una periodicitat mensual o setmanal. En general aquests espais 

estan orientats a desplegar estratègies relacionades amb: 

 

 L‟acollida 

 La integració social i la inclusió ciutadana 

 La convivència i la cohesió social 

 Gestió transversal i coordinada 

 

A nivell d‟administracions participants s‟observa que el Consell Comarcal del Bages és 

l‟òrgan impulsor de les comissions comarcals a través del Servei d‟Inclusió Social, 

Acollida i Envelliment. Les altres administracions implicades són l‟Ajuntament de 
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Manresa, altres ajuntaments de la comarca amb recursos assistencials i la Generalitat 

de Catalunya a través de la DGAIA. 

 

Les entitats gestores de serveis d‟acollida, assistencials i altres de caire social, també 

participen en alguns d‟aquests espais de coordinació. Entre ells destaquem: Creu 

Roja, Càritas Manresa, Assoc. Bages per Tothom, CCAR-CEAR, Fundació Apip-Acam, 

Fund. Germà Tomàs Canet, UCFR, Fund. Mercè Fontanilles, Intress i l‟Associació 

CITE-CCOO. 

 

La identificació de tots aquests espais i el reconeixement de la seva multiplicitat i 

diversitat, en molts casos amb objectius molt més amplis que els que s‟analitzen en 

aquesta diagnosi (envelliment, polítiques migratòries, acció comunitària, joventut, 

educació, etc.), va portar al grup de treball a concloure que analitzar-los detalladament 

requeriria una inversió que superaria els recursos disponibles per aquest estudi. A 

més, es va considerar que –tenint en compte el focus de la recerca (la igualtat de 

tracte i la no discriminació) i els terminis disponibles (lliurament màxim de l‟informe 

final el 31 de juliol de 2021)– aquest aprofundiment suposaria renunciar a la realització 

d‟altres accions que –gràcies a la reflexió que s‟ha realitzat en el procés– es 

consideren més prioritàries per a la recerca, com és el cas del treball de camp. Per 

aquest motiu, després de la reunió d‟anàlisi de la Fase-3: “Com l‟estem abordant 

actualment” es va decidir aturar la línia d‟aprofundiment dels espais de coordinació i 

treball i centrar els esforços en desenvolupar un treball de camp que permeti fer una 

primera identificació de les discriminacions que afecten als joves migrats sols de la 

comarca. 

 

 

Quadre resum ÀMBIT D‟ANÀLISI-2: Processos i espais habituals de treball 

 

Punts Febles Punts Forts 

 Polítiques prefixades que no sempre tenen 

en compte les necessitats i particularitats 

del territori. 

 Disfunció entre àmbits de gestió i actuació 

supracomarcals i l‟àmbit local i comarcal. 

 Absència de les comunitats migrades en 

els espais de coordinació i treball. 

 Restriccions de mobilitat i interacció social 

derivades de la pandèmia. 

 Coordinació àgil entre el CCB i els 

ajuntaments de la comarca, en particular 

amb l‟Ajuntament de Manresa. 

 Redefinició dels grans espais com la 

Taula comarcal per l‟acollida, en unitats de 

coordinació més operatives. 

 Alt treball en xarxa i de coordinació per 

millorar el circuit d‟emancipació juvenil. 

 Coordinació fluida amb entitats que 

gestionen accions a la comarca. 

 Bons resultats dels pisos assistits com a 

estratègia per a l‟emancipació dels JMS. 

 Experiències d‟èxit de projectes com el 

Sostre 360º o la Borsa d‟habitatge. 
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6.3.- ÀMBIT D’ANÀLISI-3: Recursos existents 
 

En aquest apartat es recullen programes, projectes i accions que s‟articulen a la 

comarca per tal d‟oferir serveis d‟atenció, acollida, assessorament, formació i suport 

als JMS, conjuntament amb accions de sensibilització destinades a la ciutadania. 

 

 

Servei de Primera Acollida 

 

Es desplega a partir del Decret d‟Acollida 150/2014. Està orientat a la promoció de 

l‟autonomia personal de les persones estrangeres migrades a Catalunya. Consisteix 

en un conjunt d‟accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i 

informació. Inclou l‟acompanyament, la formació i la certificació d‟uns coneixements 

mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. 

 

En el desenvolupament d‟aquest servei participen el Consell Comarcal del Bages 

donant cobertura a tots els ajuntaments de l‟àrea bàsica de serveis socials (ABSS), i 

l‟Ajuntament de Manresa. Les actuacions especifiques es concreten en: 

 

 Una formació organitzada en tres mòduls:  

 

- Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques de català (A1) i de castellà (A2). 

Mínim 90 hores en cadascuna de les llengües. 

- Mòdul B: coneixements laborals mitjançant les accions del Servei d'Ocupació 

de Catalunya. Mínim 15 hores. 

- Mòdul C: coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic. Mínim 15 

hores. 

- Mòdul D: nou mòdul addicional de Prevenció de Violències Masclistes. Els 

continguts que es treballen en aquest mòdul són: pautes culturals i rols socials, 

què és la violència i tipologies, formes de violència masclista, noves 

masculinitats, normativa legal i recursos existents, salut sexual i reproductiva, 

prevenció de malalties de transmissió sexual, moviments feministes, sororitat, 

etc.  

 

 Per acreditar la formació cal assistir com a mínim al 75 % de les sessions. 

 L‟acreditació de la formació és requisit per obtenir el Certificat d'Acollida, que és un 

document d'eficàcia jurídica en l'àmbit competencial de la Generalitat i en els 

procediments d'estrangeria, per a l'adquisició de les autoritzacions de residència i/o 

treball, entre altres. 

 El decret preveu que els prestadors del servei puguin acreditar la realització de la 

formació, fins i tot eximir-la, a les persones que hagin assistit a un mínim de 

sessions i que pateixin dificultats especials. 

 També regula els programes d'acollida especialitzada que es poden aprovar als 

àmbits propis del treball temporal, com les campanyes agràries, i als àmbits del 

retorn i l'emigració. 
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Les persones demandants d‟aquest servei (segons dades del CCB i l‟Ajuntament de 

Manresa79), van ser 943 l‟any 2019 (última dada disponible). Cal destacar els recursos 

que les administracions locals han de desplegar per dur a terme aquest servei que –

segons han indicat els professionals contactats en el marc d‟aquest estudi– representa 

el gruix dels recursos destinats a l‟atenció i acollida. 

 

 

Accions de Formació i suport 

 

Orientació 

laboral i 

assessorament 

jurídic en 

matèria 

d’estrangeria 

Aquest servei el du a terme el Centre d‟Informació per a 

Treballadors Estrangers -CITE de CCOO- com a servei 

externalitzat del CCB des de l‟any 2019 i amb co-finançament de 

la Diputació de Barcelona i l‟Ajuntament de Manresa. Al mateix 

temps, també s‟encarreguen d‟assessorar als professionals de 

l‟ABSS del Bages en matèria d‟acollida. 

Punt 

d’Informació i 

Atenció a 

l’Immigrant 

Espai gestionat per l‟Associació Bages per tothom, des d‟on es fa 

una acollida inicial de les persones nouvingudes, oferint informació 

bàsica sobre l‟entorn proper i sobre els serveis que s‟ofereixen a la 

comarca. En funció de la demanda específica de la persona 

usuària, des del Punt d‟informació es deriva al servei més 

adequat: serveis socials, centres de formació, entitats culturals, 

padró municipal, entitats d‟assistència jurídica, etc. 

Servei 

d’Interpretació 

lingüística 

Adreçat a professionals dels serveis públics del Bages que 

intervenen en l‟acollida de les persones immigrades estrangeres 

des de fa més de 5 anys. Aquest servei (que sempre ha estat 

externalitzat) l‟ha gestionat l‟entitat “Bages per tothom”, tot i que 

durant l‟any 2021 el CCB l‟ha externalitzat a ATAP. L‟ha demanda 

d‟aquest servei ha estat exponencial en els darrers anys per part 

de la XAIR, els EBAS dels ABSS i de les escoles de la comarca. A 

la vegada, es constata l‟increment de demanda d‟aquest servei 

per part de diversos col·lectius, la qual cosa evidència la 

necessitat de fer més accessible l‟administració a la ciutadania. 

Programa 

“Treball i 

Formació” 

(TRFO). 

Aquest programa del SOC, facilita experiències professionals a 

joves tutelats i extutelats per l‟Administració de la Generalitat de 

Catalunya (SOC–TRFO JOVES), per facilitar la transició al mercat 

de treball ordinari. El darrer any s‟ha ampliat la dotació econòmica 

a tota de Catalunya dels 3 milions € inicials, a 6 milions €. 

 

En el cas del Bages, aquest programa, iniciat l‟any 2020, rep la 

col·laboració de l‟àrea d‟educació del CCB i de l‟Ajuntament de 

Manresa per oferir una experiència laboral a JMS concretada en 

un suport a espais educatius de menjador i de transport escolar en 

                                                           
79

 -CCB: Servei de Primera Acollida que dona cobertura als ajuntaments que conformen l‟Àrea Bàsica dels 
Serveis Socials del Bages, formada pels 29 municipis de la comarca (sense comptar Manresa). 
-Ajuntament de Manresa: Servei de Primera Acollida que dona cobertura al municipi de Manresa. 
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diferents centres educatius de la comarca. 

 

Actualment hi han contractats 10 JMS d‟entre 17 i 21 anys, als 

quals els permetrà accedir a treballar a centres educatius i 

empreses com a monitors, un cop acabin el contracte d‟un any 

que ofereix el programa. Les valoracions inicials per part de 

l‟administració i les empreses adjudicatàries són molt positives. 

L‟Ajuntament de Manresa també participa en aquest programa 

amb 5 JMS. 

 

Tant el CCB com l‟Ajuntament de Manresa participen en aquesta 

convocatòria. Cada institució ho fa per separat. En el cas del CCB, 

hi col·labora el servei d‟educació. El CCB contracta 10 joves a 

través d‟aquesta convocatòria (per donar suport a monitors/es de 

transport escolar i menjador de diferents escoles del Bages. 

L‟Ajuntament de Manresa contracta 5 joves i la tasca d‟aquests és 

diferent. Treballen donant suport a diferent serveis de l‟Ajuntament 

com ara la brigada i serveis socials, d‟entre altres. 

Activitats Casal 

jove La 

Kampana 

Un espai pensat com a integrador i educatiu, generador 

d‟iniciatives de lleure i oci juvenil, obert a la participació dels 

adolescents i joves de Manresa i on les diferències culturals i de 

gènere esdevenen un fet respectat i viscut com a riquesa. Tot i 

així, „s‟ha acabat transformant en un espai per joves migrats o 

joves de famílies amb origen en la migració,, aspecte que fa que el 

servei presenti una alta segregació en el seu ús. 

 

En els darrers anys s‟han realitzat activitats amb JMS però des de 

la crisi sanitària s‟ha reduït molt l‟activitat i actualment només es 

fan accions amb grups reduïts.  

 

L‟Espai Jove de Manresa té una coordinació setmanal amb les 

responsables del casal. 

Classes de 

Català i Castellà 

per a 

Nouvinguts i 

JMS. 

A través d‟alumnes de pràctiques del grau superior d‟Integració 

Social de l‟IES Guillem Catà de Manresa. L‟ Espai Jove Manresa 

coordina i gestiona la participació de JMS. 

Tast d’Oficis +16 

Un projecte amb el suport de la Diputació de Barcelona adreçat a 

persones joves migrades en situació administrativa irregular, que 

han tingut la possibilitat d'entrar en contacte amb tres entorns 

laborals: imatge digital, perruqueria i reparació de petits 

electrodomèstics. El projecte s‟ha dirigit en especial a joves de 16 

a 22 anys vinculats a l‟Espai Jove de Manresa. 

Espai Obert 
Espai de trobada entre els estudiants del grau d‟integració social 

de l‟IES Guillem Catà i les estudiants d‟idiomes de l‟Espai Jove de 
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Manresa. 

Proposta 

formativa i de 

sensibilització 

en la diversitat 

Orientada al coneixement dels recursos existents a Manresa 

relacionats amb l‟acollida de persones nouvingudes i per combatre 

els estereotips i les actituds racistes i xenòfobes. 

 

 

Accions de salut en un sentit ampli 

 

Acompanyament en 

temes de salut 

Realitzat per l‟Espai Jove de Manresa, està orientat a 

garantir l‟atenció sanitària dels JMS. Es tracta d‟una 

intervenció delicada, ja que s‟ajunten temes de salut amb 

temes socials.  

 

 

Accions de sensibilització a la ciutadania 

 

Tal com s‟ha comentat prèviament, s‟han vist reduïdes considerablement degut a les 

restriccions per la pandèmia de Covid-19. 

 

Sensibilització ciutadana 

i foment del 

coneixement i la 

interrelació mútua 

Projectes amb una mirada intercultural tipus “Vincles per 

la diversitat”80 i tallers de sensibilització a centres 

educatius. Aquests projectes han estat impulsats pel CCB 

amb la col·laboració d‟Ajuntaments de la comarca, 

centres educatius i associacions locals. 

Recursos pedagògics 

Publicacions per centres educatius orientades a fomentar 

un acostament entenedor i constructiu sobre el refugi. 

Aquests recursos els gestiona el CRP del Bages. 

Taller “todos tenemos la 

Sangre Roja” i “La 

Batalla Final”81 

Durant el curs 2020-2021 s‟ha realitzat aquest taller a 11 

instituts de la comarca per treballar el racisme quotidià, 

les seves expressions i les “excuses” que s‟utilitzen per 

justificar-lo. L‟execució va estar a càrrec de la fundació 

Akwaba, amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Grup de treball amb 

estudiants d’educació 

infantil de la Fundació 

Universitària del Bages 

(FUB) 

Sessions impartides pel referent del programa de Nova 

Ciutadania de Manresa amb estudiants d‟educació infantil 

de la FUB per presentar el fenomen de les migracions i la 

diversitat. Inclou sessions amb persones migrades que 

expliquen els seus testimonis. Es promou la reflexió sobre 

la importància de desmuntar els prejudicis i estereotips 

sobre les persones migrades, així com de prevenir el 

racisme i la xenofòbia. 

                                                           
80

 https://vinclesperladiversitat.org/  
81

 https://www.ccbages.cat/acc-sensibilitzacio/ 

https://vinclesperladiversitat.org/
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Projecte Antirumors / 

Xarxa / Servei de 

promoció i 

sensibilització de la 

ciutadania contra el 

racisme i les 

discriminacions 

Orientat a la creació d‟una xarxa ciutadana contra els 

rumors xenòfobs, liderada per l‟Ajuntament de Manresa i 

incloent una pàgina web, formació, campanyes, etc. 

Gestionada per la Fundació Surt, amb el suport econòmic 

de la Secretaria d‟Igualtat, Migracions i Ciutadania, de la 

Generalitat de Catalunya.  

16è Mundialet 

intercultural de Futbol i 

ONG Diapo (2019) 

La idea d‟aquest torneig de futbol en format mundialet va 

sorgir de l‟Associació d‟amics del Senegal del Bages-

ASEB, però el principal impulsor és la ONG Diapo. L‟any 

2019 es va celebrar la darrera edició amb la col·laboració 

d‟altres persones i entitats (com ara el Centre Esports 

Manresa), així com de l‟Ajuntament de Manresa (Esports i 

Acollida), la Federació catalana de futbol i Caritas. 

 

 

Altres accions 

 

Grups de Suport del barri 

Antic i Valldaura i 

l’Associació de Dones Al 

Noor 

Durant el confinament han sorgit grups de suport veïnal 

que han ajudat  en l‟acompanyament i suport a cobrir les 

necessitats bàsiques al diferents veïns i veïnes de la 

ciutat, i en especial a JMS. L‟Espai Jove de Manresa 

s‟ha implicat en la coordinació d‟aquestes accions. 

Projecte “Enllaç” 

Projecte de prevenció i intervenció davant situacions de 

conflictivitats veïnal i comunitària. Iniciat l‟any 2005 amb 

una subvenció del Ministeri de treball i assumptes 

socials, des de l‟any 2013 entra a formar part dels 

serveis subvencionats de la Diputació de Barcelona 

(54% del cost).  

Tallers i sessions 

informatives sobre la 

normativa d’estrangeria 

El Centre d‟Informació per a Treballadors Estrangers 

(CITE) assessora a persones que treballen en 

organismes públics i entitats per atendre les persones 

migrades de manera adequada, així com per donar 

eines a les persones migrades per gestionar els seus 

permisos de residència i treball, d‟entre altres. 

Col·lectiu Alqua 
Col·lectiu d‟educació popular en el que s‟hi vinculen i 

acompanyen JMS. 

 

 

Reflexions sobre els espais de treball habituals i les accions desplegades 

 

Destaquem el Servei de Primera Acollida per la seva incidència a tota la comarca i 

com a eina clau per afavorir la inclusió de les persones migrades que arriben al Bages 

i en particular dels JMS.  

http://www.aibpt.org/serveis-i-projectes/tallers-i-xerrades-sobre-la-normativa-destrangeria/
http://www.aibpt.org/serveis-i-projectes/tallers-i-xerrades-sobre-la-normativa-destrangeria/
http://www.aibpt.org/serveis-i-projectes/tallers-i-xerrades-sobre-la-normativa-destrangeria/
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A nivell d‟entitats es detecta una falta de recursos adreçats a les entitats de persones 

migrades, tot i que s‟han incorporat a alguns espais de treball i nous mitjans (pisos, 

convocatòria TRFO) en resposta a les necessitats demandades pels joves. 

 

Les accions, coneixement de la realitat i atenció desplegada per l‟Espai Jove de 

Manresa presenta una importància cabdal en la generació de vincles i com entorn de 

confiança pels joves migrats sols, tot i que no són suficients per donar resposta al 

nombre i diversitat de situacions. 

 

Una feblesa de les intervencions amb els JMS és la dificultat per continuar 

l‟acompanyament un cop assoleixen la majoria d‟edat, ja que segons la normativa 

vigent, en aquell moment deixen de ser subjectes de protecció. No obstant, arribar als 

18 anys no implica que desapareguin els factors de risc que condicionen les seves 

vides; de fet, la majoria d‟aquests nois, si no poden entrar a un pis, queden en 

situacions de infra-habitatge (dormint al ras o ocupant pisos buits), la qual cosa redueix 

les seves possibilitats d‟empadronar-se, i com a conseqüència d‟això, de renovar els 

seus permisos de residència, el tràmit d‟arrelament o l‟assignació d‟un centre de salut. 

 

En les deliberacions de l‟equip de treball impulsor d‟aquest estudi s‟ha manifestat la 

necessitat d‟implementar una eina per identificar els JMS que viuen a la comarca i les 

seves necessitats, per facilitar la seva connexió amb les ofertes de formació, treball, 

assistència i suport. 

 

En relació a les accions de sensibilització, s‟ha comentat la necessitat de reforça-les 

en aquelles àrees del territori amb baixa densitat de població on sovint no hi arriben les 

accions directes (tallers, xerrades, etc.). Al mateix temps, s‟ha dit que cal revisar les 

accions orientades a desmuntar rumors, estereotips i prejudicis sobre als JMS i 

promoure espais de coneixement mutu i de mentoria. 

 

Finalment, remarcar que la pandèmia ha afectat de manera significativa totes les 

estratègies d‟intervenció amb persones migrades en general, i amb joves migrats sols, 

en particular, per tant, quan s‟acabin les restriccions sanitàries, caldrà revisar-les i 

ajustar el que es consideri per afavorir la seva continuïtat. 
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Quadre resum ÀMBIT D‟ANÀLISI-3: Recursos existents 

 

Punts Febles Punts Forts 

 Desbordament de les administracions 

locals per afrontar necessitats 

bàsiques durant la crisi sanitària. 

 Particularitats específiques dels JMS 

no ateses per alguns serveis 

comarcals. 

 Actuació reactiva i no proactiva per 

l‟arribada massiva en 2017 i 2018. 

 Dificultat de continuar 

l‟acompanyament dels JMS després 

dels 18 anys per les restriccions 

normatives. 

 Intervencions debilitades o 

cancel·lades degut a la pandèmia.  

 Manca d‟espais de coneixement mutu 

i interacció entre la població autòctona 

i els JMS.  

 Manca de participació de persones 

migrades en l‟estratègia antirumors de 

Manresa. 

 Increment de programes i recursos: 

DECJ, Treball i formació tutelats i 

extutelats, educadores comunitàries 

Aj. Manresa, recursos específics 

municipals (360 graus), etc. 

 Externalització d‟accions a entitats 

referents (CITE o ATAP). 

 Professionals amb una àmplia xarxa 

de contactes que permeten preveure 

canvis en el flux de JMS. 

 Estratègies amb visió integral 

desplegades per l‟Espai Jove de 

Manresa i valorades molt 

positivament. 

 Accions de sensibilització als centres 

educatius per desmuntar visions 

discriminatòries i recordar l‟obligació 

de les institucions d‟acollir i protegir. 

 Estratègia desenvolupada amb 

alumnat del Grau d‟Integració Social 

del IES Guillem Catà de suport i 

formació amb JMS. 

 Suport jurídic per part de juristes de 

la Creu Roja de la província de 

Barcelona. 

 

 

6.4.- ÀMBIT D’ANÀLISI-4: Accions de comunicació 
 

En aquest apartat es revisen i analitzen les accions comunicatives que han dut a terme 

els darrers cinc anys el Consell Comarcal del Bages relacionades amb l‟acollida i 

acompanyament dels JMS. Cal dir que fins 2019, el nombre de notícies era molt baix 

degut a que només es feien alguns projectes puntuals amb JMS.  

 

 

Publicacions en els mitjans del Consell Comarcal del Bages 

 

Web 

 Any 2017: 2 publicacions 

 Any 2018: 0 publicacions 

 Any 2019: 3 publicacions 

 Any 2020: 4 publicacions 
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 Any 2021: 0 publicacions 

 

Xarxes socials 

 Any 2020: 2 publicacions mensuals 

 Any 2021: 2 publicacions mensuals 

 

 

Les informacions publicades en els dos mitjans segueixen els mateixos patrons: es 

centren en anunciar les oportunitats formatives i els projectes liderats pel CCB en que 

han participat els joves migrats sols, oferint una imatge positiva del col·lectiu i 

destacant la seva predisposició i els seus aprenentatges. Per una altra banda, les 

informacions obvien la baixa participació dels JMS en les activitats i la no continuïtat 

dels projectes. 

 

A la reunió del grup de treball es va comentar la dificultat de fer més publicacions 

sobre els JMS als mitjans del CCB, degut a que el departament de comunicació ha de 

fer una planificació de les comunicacions institucionals. Tot i així, sembla que hi ha 

interès en desenvolupar l‟estratègia comunicativa, com ha quedat en evidència amb la 

participació d‟alguns joves del programa “Treball i Formació” en el programa “Nexes” 

de la Televisió de Catalunya82 o en algunes notícies emeses al Canal Taronja. 

 

 

Quadre resum ÀMBIT D‟ANÀLISI-4: Accions de comunicació 

 

Punts Febles Punts Forts 

 Manca de missatges sobre el treball 

en xarxa i bones pràctiques 

desplegades a nivell comunitari. 

 Dificultat de publicació en els mitjans 

del CCB degut als compromisos de 

l‟àrea de comunicació. 

 Manca d‟una estratègia comunicativa 

institucional sobre els JMS. 

 Activitats desplegades en matèria de 

gestió i acollida des del CCB. 

 

 

 

  

                                                           
82

 https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/nexes/quatre-joves-que-han-comencat-una-nova-vida-lluny-de-casa-i-
sense-garanties/video/6087477/ 
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6.5.- ÀMBIT D’ANÀLISI-5: Mecanismes per detectar 

discriminacions 
 

Una de les dificultats més gran per detectar discriminacions és la infradenúncia i el 

desconeixement dels canals disponibles per parts de col·lectius vulnerables, com en el 

cas dels JMS. Tot i que es constata que no hi ha cap agent que reculli i sistematitzi 

denúncies del col·lectiu de JMS, existeixen mecanismes informals de detecció i 

canalització d‟aquests fets, com ara: 

 

 El seguiment dels JMS del programa “Treball i formació” per part de les 

coordinadores del programa i les DCEJ.  

 A l‟Espai Jove de Manresa en l‟atenció, seguiment i suport als JMS. 

 Coordinador del Programa de Nova Ciutadania de Manresa. 

 Informació dels centres d‟acollida. 

 Equips educatius de la DGAIA. 

 Altres entitats com el CITE o Sos Racisme. 

 Bústies, telèfons i Oficina d‟Atenció Ciutadana (OAC). 

 Suport jurídic de juristes de la Creu Roja de la província de Barcelona. 

 

Les accions discriminadores més habituals descrites pels JMS a través dels canals 

anteriors són: 

 

 Identificacions arbitraries per part de cossos de seguretat. 

 Detencions per perfil ètnic.  

 En el contacte amb immobiliàries en la cerca d‟habitatges de lloguer. 

 

Aquestes situacions, venen refermades a través d‟entrevistes i reunions de treball amb 

les professionals que treballen en els serveis d‟atenció i acollida, els quals posen sobre 

la taula que la problemàtica de les ocupacions il·legals (es calcula que actualment a 

Manresa hi ha al voltant de 600 habitatges ocupats) amb la conseqüent tensió social 

que això ocasiona.  

 

En aquest sentit, a partir de les reunions realitzades per compartir informació sobre la 

situació de la comarca en relació a episodis de tensió, risc i vulneració de drets, es 

constata que existeix un silenci generalitzat i de correcció que no és real. Si es deixen 

de banda els grups residuals més mobilitzats -Manresa segura o el grup de veïns de la 

urbanització Calvet en contra del Centre d‟acollida Estrep- resulta difícil concretar 

accions discriminatòries vers el col·lectiu de JMS, més enllà de manifestacions de 

rebuig davant episodis d‟ocupació il·legal. 

 

En quant a l‟anàlisi dels actes discriminatoris seguint els paràmetres que aporta la 

bibliografia sobre el tema, s‟observa que: 

 

 S‟han donat accions de distinció, ja que a partir d‟unes característiques 

personals, es dóna un tracte diferent a una persona respecte d‟una altra. 
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 Les categories establertes en les normes jurídiques susceptibles d‟haver estar 

discriminades són: origen nacional i/o lloc de naixement, raça o ètnia, edat i 

posició econòmica. 

 Les persones susceptibles de cometre actes discriminatoris són personal de 

l’administració pública i persones treballadores d’empreses privades. 

 En referència al lloc on es va cometre l‟acte, observem que s‟han dut a terme 

en l’espai públic, serveis telefònics i instal·lacions privades. 

 

 

 

Quadre resum ÀMBIT D‟ANÀLISI-5: Mecanismes per detectar discriminacions 

 

Punts Febles Punts Forts 

 Manca d‟un mecanisme per recollir i 

sistematitzar les denuncies de 

discriminació dels JMS. 

 Desconeixement de la perspectiva de 

la Igualtat de Tracte i la No 

Discriminació per part dels agents 

locals clau. 

 Alt nivell de vulnerabilitat 

administrativa dels JMS que els frena 

d‟apropar-se als cossos de seguretat 

per denunciar discriminacions. 

 El CCB aposta per desplegar 

polítiques públiques encaminades a 

eliminar actes discriminatoris. 

 Confiança entre els JMS i alguns 

professionals de la comarca, com a 

mecanisme per identificar potencials 

discriminacions.  

 Disponibilitat de molta informació 

detallada sobre la situació de les 

persones migrades de la comarca 

per part del CITE.  
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7.- Treball de Camp 
 

 

Tal com s‟indica en l‟apartat de Metodologia, les tècniques de treball de camp no 

estaven previstes en el disseny inicial de l‟estudi, però es va decidir afegir-les per 

recollir -de manera directa- informació sobre les discriminacions que pateixen els joves 

migrats sols al Bages. Així mateix, com a estratègia per diversificar les “veus” que 

apareixen en aquest informe i com a petit avançament del treball de camp que es 

proposarà per aprofundir i donar continuïtat a l‟estudi en una fase posterior.  

 

Així doncs, en aquest capítol recopilem els resultats de les diferents tècniques de 

treball de camp que hem incorporat en aquesta diagnosi per tal de recollir una primera 

aproximació sobre la tipologia de discriminacions que poden ser més habituals a la 

comarca. El plantejament consensuat per part de l‟equip de treball va ser centrar-nos 

en una metodologia àgil que permetés obtenir alguns resultats qualitatius, més enllà de 

les dades quantitatives, limitades precisament per la dimensió total de la mostra. 

 

Les tècniques aplicades han estat una sèrie d‟entrevistes realitzades a referents claus 

de la comarca i per altra banda, unes enquestes difoses a diferents informants que 

viuen en primera persona les situacions susceptibles de derivar en actes 

discriminatoris vers els JMS. 

 

 

7.1.- Entrevistes 

 

Es van realitzat 3 entrevistes en profunditat a: 

 

 Les tècniques responsables de l‟Espai Jove de Manresa. 

 El coordinador del programa de Nova Ciutadania de l‟Ajuntament de Manresa.  

 L‟Oficina Relacions amb la Comunitat de l‟ABP Bages dels Mossos d‟Esquadra. 

 

Les dues primeres entrevistes es van realitzar com a part de les fases de l‟estudi 

anomenades “Acotant la problemàtica” i “Com ho estem abordant” i que en aquest 

informe estan recollides en els Capítols 5 i 6. 

 

Pel que fa a l‟entrevista als Mossos d‟Esquadra, va permetre explorar l‟únic registre 

oficial sobre la tipologia de denuncies en relació a discriminacions a la comarca i de la 

qual els resultats van ser incorporats a l‟apartat 5.6 d‟aquest informe, anomenat 

“Discriminacions a la comarca”.  

 

 

 

  



94 
 

7.2.- Enquestes 

 

Les enquestes van estar orientades a identificar les discriminacions que pateixen els 

joves migrats sols, posant èmfasi en a qui es discrimina, com es fa, qui ho fa, on es fa i 

com es gestiona, entre altres variables (vegeu Annexes 4 i 5). 

 

La fase d‟enquestes es va realitzar durant el mes de juny de 2021 aplicant una 

metodologia CAWI83 per tal de permetre respondre amb qualsevol dispositiu i en 

qualsevol moment, i disposar de les respostes de manera immediata pel seu 

tractament. 

 

El perfil de persones seleccionades es va centrar en obtenir més testimonis directes 

sobre la tipologia de discriminacions que es poden detectar i també, copsar si els 

indicis estimats per l‟equip de treball es corresponen a les situacions viscudes en 

primera persona pel col·lectiu de JMS. 

 

Pel que fa al tipus de respostes que volíem obtenir, ens vam centrar en les condicions 

personals que donen lloc a una discriminació, la naturalesa pública o privada dels 

subjectes discriminadors i el lloc on es produeixen els fets. 

 

Davant d‟aquestes premisses es va consensuar enquestar a dos perfils específics: 

 

 Joves Migrats Sols participants en el programa “Treball i Formació” del Consell 

Comarcal del Bages i de l‟ajuntament de Manresa. 

 Persones que atenen els JMS des de diferents serveis, ciutadania organitzada 

i/o col·lectius de la comarca. 

 

El total d‟enquestes rebudes i analitzades ha estat 46, i que analitzem a continuació. 

 

 

Enquestes a JMS participants del programa “Treball i Formació” 

 

Respostes totals: 15; el total de JMS que participen en aquest programa. 

 

Perfil demogràfic: la nacionalitat predominant d‟aquest grup de joves és la marroquina, 

i únicament trobem un jove d‟una altra nacionalitat (pakistanesa). En relació a l‟edat, 

tots els joves tenen entre els 18 i 21 anys, dels quals el 53% tenen 19 anys. Pel que fa 

al municipi de residència, 14 viuen a Manresa i 1 a Artés. 

 

Quant la identificació de fets discriminatoris recents, els resultats indiquen que el 80% 

dels joves han viscut alguna situació discriminatòria durant el darrer any. 

 

Pel que fa a la tipologia d‟aquestes situacions, s‟observa que la majoria manifesten 

que se centren en registres o detencions per part de la policia basades en perfil ètnic i 

                                                           
83

 CAWI (Computer Assisted Web Interview): tècnica d‟enquesta via Internet en què l‟entrevistat segueix 

un guió proporcionat via web. 
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en la dificultat per accedir a l‟habitatge. Tot i així, a continuació es presenten els 

resultats finals en relació a la tipologia de fets discriminatoris viscuts en primer 

persona. 

 

 

TIPOLOGIA de les discriminacions sofertes pels JMS el darrer any (%) 

 

 
 

En relació als factors percebuts pels joves com a “causes” de la discriminació, 

s‟sobserva que la majoria manifesta que la causa principal és el seu origen; tot i que 

es pot interpretar una causalitat múltiple degut a la seva pertinença a diferents 

categories socials en les quals es poden generar opressions entrecreuades (ètnia, 

edat, religió o classe social). 
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MOTIU de les discriminacions sofertes pels JMS (%) 

 

 
 

En relació a l‟espai on es va produir el fet discriminatori, observem que a nivell 

majoritari, les discriminacions sofertes pels joves han estat a l‟espai públic.  

 

 

ESPAI on es van produir les discriminacions sofertes pels JMS (%) 

 

 
 

Respecte als subjectes discriminadors, al següent gràfic s‟observa que el conjunt de 

respostes indiquen que el 52% correspon a la suma dels diferents cossos de seguretat 

públics (Mossos d‟Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional); i en segon 

lloc (amb un 36%), individus particulars fora de qualsevol àmbit institucional. 
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SUBJECTES  DISCRIMINADORS de les discriminacions sofertes pels JMS (%) 

 

 
 

Davant la pregunta de si van denunciar el fet discriminador, un 100% diu que NO. 

Aquest fet pot tenir relació a que el procés de denúncia de delictes es canalitza 

majoritàriament a través dels cossos policials, que també han estat identificats per les 

persones que van contestar l‟enquesta, com subjectes discriminadors. 

 

Les preguntes obertes de l‟enquesta no han aportat informació rellevant. Finalment 

destacar que les respostes sobre el suport i l‟atenció posterior a la discriminació, 

indiquen que aquest es dona únicament a través d‟amics. 

 

 

Quadre resum de Resultats de l‟Enquesta a Joves Migrats Sols 

 

Resultats Enquesta a Joves Migrats Sols 

 El 80% dels joves manifesten haver patit algun tipus de discriminació el darrer any. 

 La majoria de situacions discriminadores identificades pels joves són:  

o Registres o detencions de la policia basades en perfil ètnic (25%). 

o Dificultats per accedir a l‟habitatge (22,5%). 

o Dificultats en la cerca de feina (12,5%). 

o Augment de vigilància en establiments comercials (12,5%). 

o Internaments en un CIE (10%). 

 El 46,2 % dels joves identifica el seu origen com a causa principal de la 

discriminació, tot i que també assenyalen altres factors (causalitat interseccional). 

 El 58,8 % dels fets identificats pels joves es van produir a l‟espai públic. 

 Segons les respostes rebudes, els dos grups de subjectes discriminadors més 

importants són les persones particulars i els cossos de seguretat públics. 

 El 100% dels joves que van contestar l‟enquesta afirmen no haver denunciat els 

fets discriminadors dels que han estat objecte. 

 Els joves no visualitzen cap mecanisme formal d‟atenció i suport a la víctima. 
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Enquestes a persones que atenen els JMS des de diferents serveis, ciutadania 

organitzada i/o col·lectius de la comarca. 

 

Respostes totals: 26. 

 

Perfil demogràfic: totes les persones que van contestar l‟enquesta tenen nacionalitat 

espanyola i el 77% tenen entre 31 i 50 anys.  

 

Perfil professional: la majoria de respostes són de persones que formen part d‟entitats 

que desenvolupen programes d‟acompanyament i de suport externalitzats per part de 

les administracions públiques; tot i que també s‟observa la participació d‟algun 

col·lectiu de caràcter cívic com el cas d‟una associació de veïns i veïnes. 

 

 

Institucions o entitats on treballen les persones que van contestar l‟enquesta (%) 

 

 
 

Pel que fa a les respostes per part de professionals de l‟administració pública de la 

comarca, el 19% corresponen a personal del CCB, un 11% de l‟Ajuntament de 

Manresa i un 7% d‟altres Entitats. 

 

En quant a la identificació de fets discriminatoris durant el darrer any, els resultats 

mostren que el 93% manifesten haver-ne detectat. En quant al nombre de casos 

detectats, les respostes varien molt depenent del tipus d‟atenció que realitzen en el 

marc de les seves funcions. Així, per exemple alguns perfils (relacionats amb l‟atenció 

al sensellarisme, a la borsa d‟habitatge, les treballadores socials o les educadores 

socials) arriben a manifestar que han detectat més de 20 casos. Pel que fa a altres 

perfils, els casos detectats es mouen en una forquilla d‟entre 1 i 20 casos anuals. 

Destacar per últim, que dues persones no han detectat cap cas: una del Centre de 

Normalització Lingüística (CNL) Montserrat i una persona de perfil tècnic de 

desenvolupament comunitari d‟una entitat de Manresa. 

 

Pel que fa a la tipologia d‟aquestes situacions, en una primera pregunta multiresposta, 

s‟observa una diversitat considerable de situacions que, si bé indiquen una tendència, 
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no permeten identificar de manera clara les tipologies més freqüents, tal com s‟aprecia 

en el gràfic següent. 

 

 

Tipologia de les discriminacions identificades per les persones que atenen els JMS (%) 

 

 
 

Preveient aquesta diversificació de respostes i amb el propòsit d‟identificar amb 

claredat les discriminacions més habituals que afecten als joves migrat sols, l‟enquesta 

plantejava una segona pregunta sobre el tema, però demanant només les dues 

situacions més habituals. En aquesta pregunta les discriminacions més freqüents 

queden bastant més definides: registres o detencions de la policia basades en perfil 

ètnic; dificultats per accedir a l‟habitatge; i dificultats per realitzar tràmits bancaris. 
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Discriminacions més freqüentment detectades que afecten als JMS (%) 

 

 
 

En relació a les causes per les quals aquests joves són discriminats, destaca 
clarament l‟origen (35,1% de les respostes), però també apareixen altres motius que 
indiquen que les discriminacions estan relacionades –per una banda- amb una visió 
estereotipada dels JMS; i per una altra, amb la confluència de diferents eixos de 
desigualtat. 
 
 
  

1,89 

1,89 

1,89 

1,89 

5,66 

7,55 

9,43 

13,21 

16,98 

18,87 

20,75 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Insults o violència verbal

Condicions laborals: tracte inadequat, pitjors
condicions

Dificultats per realitzar tràmits a l'administració

Dificultat per a la derivació i atenció a serveis
públics d'altres territoris

Augment de vigilància en establiments
comercials

Multes o ordres d‟expulsió 

Dificultat en la cerca de feina

Acusacions incertes

Dificultats per realitzar tràmits bancaris

Dificultats per accedir a habitatge

Registres o detencions de la policia, basades
en perfil ètnic



101 
 

MOTIUS pels quals són discriminats els JMS, segons les persones que els atenen (%) 
 

 
 
 
Destacar que en una pregunta complementaria sobre si hi ha diferència en el grau de 
discriminacions respecte a l‟origen dels joves, es detecta que qualsevol associació al 
Magreb, l‟Islam o a la llengua àrab comporta un rebuig superior respecte a altres 
col·lectius. Aquest resultat pot servir com a indicador de la islamofòbia de la nostra 
societat. 
 
La segona part l‟enquesta pretenia incidir en els mecanismes per registrar les 
situacions de discriminació. En aquesta línia, un 80% de les persones que van 
contestar indiquen que no es disposa de cap registre o recull documental sobre 
situacions de discriminació a la institució o entitat on es treballa. Tot i així, el restant 
20% (5 respostes) van contestar que registraven aquestes dades però de manera no 
protocol·litzada i per tant, en formats diversos. A continuació mostrem aquestes 
respostes: 
 

 Intranet i PTI. 

 Excel. 

 Informe d'Incidències. 

 El recull en el seguiment personal de la persona atesa. Si considerem que es 
una vulneració constitutiva de delicte, derivem, a SOS Racisme o al Síndic de 
greuges. 

 De manera puntual a cossos de seguretat. 
 
Pel que fa al traspàs de la informació detectada a altres responsables o autoritats, 
s‟observa que s‟acostuma a compartir majoritàriament amb professionals dels centres 
d‟acollida, els ajuntaments, la DGAIA, mediadors veïnals i l‟àrea de ciutadania de 
Mossos d‟Esquadra. 
 
Per últim, en relació a possibles derivacions dels joves que han sofert discriminació a 
altres serveis o a autoritats pertinents, les respostes revelen que únicament el 30% de 
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les vegades es realitza. De nou, observem que no s‟ha definit un mecanisme formal de 
treball que permeti disposar d‟un sistema coordinat, unificable i pautat de derivació en 
funció del cas detectat.  
 
A continuació mostrem les respostes recollides seguint el criteri de derivació: 
 

 Bages per tothom o professionals del CITE. 

 Coordinació general dels JMS. 

 En funció de la necessitat es fa la valoració o les gestions pertinents (per a) 
que l'equip tècnic faci acompanyament (...) garantint la igualtat de tracte i la no 
discriminació. Fem mediació en aquest sentit.  

 En determinats casos (es fan) derivacions al SAID de SOS Racisme, etc. 

 Espai Jove de Manresa. 

 Direcció, CAPS  i administració publica. 

 Ciutadania de Mossos d'Esquadra.  

 Els hi recomano denunciar-ho a la policia o a entitats, però no volen.  

 Mediadora veïnal o serveis socials. 

 Als serveis socials de Barcelona. 
 

 

Quadre resum de Resultats de l‟Enquesta a persones que atenen els JMS 

 

Resultat Enquesta a persones que atenen els JMS 

 No s‟observen diferències significatives entre les respostes de les persones que 

atenen els JMS des d‟entitats socials i les que ho fan des de les administracions. 

 La majoria de persones que van contestar l‟enquesta han conegut nombroses 

situacions discriminatòries que han sofert els joves durant el darrer any (5,2 casos 

de mitjana). 

 La majoria de situacions discriminadores identificades són:  

o Registres o detencions de la policia, basades en perfil ètnic (20,5%). 

o Dificultats per accedir a l‟habitatge (18,8%). 

o Dificultats per realitzar tràmits bancaris (16,9%). 

o Acusacions incertes (13,2%). 

 Els motius dels fets discriminatoris soferts pels joves indiquen una causalitat 

interseccional (origen, ètnia, edat, religió, classe social...), i una islamofòbia latent 

en la societat. 

 Segons les persones que atenen de manera directe els joves, els cossos de 

seguretat públics són el principal col·lectiu que exerceix discriminació envers 

aquests joves. 

 Totes les persones que van contestar l‟enquesta van afirmar que detecten 

situacions discriminadores que afecten als joves migrats sols, però no les 

denuncien.  

 No existeix cap mecanisme formal per registrar els casos de discriminació que 

afecten els joves migrats sols. 

 El traspàs d‟informació entre professionals i autoritats competents és baix. 
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Quadre resum comparatiu dels resultats de les enquestes a joves migrats sols i 

a les persones que els atenen de manera directa a la comarca del Bages 

 

Resultats enquesta a Joves Migrats 

Sols del programa “Treball i Formació” 

Resultats Enquesta persones que fan 

atenció directa dels JMS 

Casos últim any 

 El 80% dels joves han sofert algun 

tipus d‟acció susceptible de ser 

discriminatòria. 

 Les professionals manifesten una 

detecció mitjana de 5,6 casos 

cadascuna l‟últim any. 

Tipologia 

 Els registres i detencions per part de la policia i les dificultats en accedir a 

l‟habitatge són les situacions discriminatòries més freqüents identificades tant pels 

propis joves, com per les persones que els atenen.  

Causes 

 Pel seu origen magrebí, tot i que es 

manifesta una certa causalitat 

interseccional. 

 Causalitat interseccional i islamofòbia. 

Qui discrimina 

 Persones a nivell particular i cossos 

policials. 

 Cossos policials, bancs i 

immobiliàries. 

Traspàs dels fets a autoritats competents o denúncies 

 No ho fan ni es fien. La confiança amb 

algunes professionals permet 

assabentar-se dels fets. 

 No existeix un mecanisme establert 

de detecció, control i derivació dels 

casos. 

Accions de suport 

 No es detecten. Únicament entre 

iguals. 

 No es detecten, més enllà de casos 

puntuals. 
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8.- Conclusions 
 

 

En aquest apartat presentem les principals conclusions de l‟estudi organitzades en 6 

blocs, que representen les diferents dimensions d‟anàlisi (i aprenentatge) que aquest 

procés va aportar. 

 

Una part important de les conclusions són les reflexions sobre el procés realitzat, que 

considerem imprescindibles de cara a la creació d‟un model per aplicar la perspectiva 

de la Igualtat de Tracte i No Discriminació a l‟àmbit local.  

 

 

 

8.1.- Sobre els temes que es creuen en l’estudi 
 

 

La igualtat de tracte i la no discriminació 

 

La „novetat‟ del marc conceptual i metodològic de la ITND 

 El camp de la Igualtat de Tracte i la No Discriminació és relativament nou a 

Catalunya. Tot i que en alguns espais socials, institucionals i acadèmics porten 

anys treballant-hi, no va ser fins la promulgació de la Llei 19/2020, del 30 de 

desembre que va agafar més visibilitat pública. Això suposa que –en general- no hi 

ha gaire precedents sobre la seva aplicació pràctica, i molt menys en l‟àmbit de les 

polítiques públiques.  

 Tanmateix, hi ha poca expertesa sobre el tema en les institucions i organitzacions 

que treballen directament o vinculades a l‟àmbit local, per tant, introduir la 

perspectiva de la ITND en les polítiques públiques demana noves formes 

d‟organització i coordinació dels serveis, capacitació de professionals, disposar 

d‟indicadors i dades desagregades (gairebé inexistents) i recursos humans i 

materials específics, no sempre disponibles. 

 La confluència d‟aquests elements va dificultar el desenvolupament d‟aquest 

estudi, tant en la definició dels objectius, com de la metodologia i dels resultats 

esperats, entre altres elements. 

 

La manca de dades sobre discriminació  

 Tot i que la igualtat de totes les persones i la no discriminació són principis que 

estan recollits fa dècades en múltiples normatives internacionals, europees, 

estatals i autonòmiques, el desplegament dels mecanismes per garantir-los i per 

identificar les seves vulneracions ha estat gradual i desigual entre els diferents 

eixos o categories de discriminació. La literatura sobre el tema indica que –en 

general– s‟han treballat de manera separada, tal com demostren algunes 

experiències desenvolupades a l‟Estat Espanyol o a Catalunya: Observatorio 

contra la violencia doméstica y de gènero, Observatori contra l‟Homofòbia, 

Observatorio de la Islamofobia en los medios, Observatorio espanyol del racismo y 

la xenofòbia, entre altres. 

 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/
https://och.cat/
http://www.observatorioislamofobia.org/
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/
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La infradenúncia 

 Recollir dades sobre discriminació no és fàcil, ja que hi ha múltiples factors que ho 

dificulten; el principal, la desigualtat estructural entre uns col·lectius i altres, que es 

manifesta –en la dimensió individual– en la infradenúncia. La bibliografia sobre la 

matèria indica que es produeix pels següents motius: normalització de la 

discriminació per part de les persones que la pateixen, negació o vergonya per 

haver-la patit, desconfiança en les institucions encarregades de rebre i gestionar 

les denúncies, desconeixement dels mecanismes existents per denunciar, por de 

les persones discriminades a patir altres conseqüències si s‟apropen als 

organismes oficials a denunciar (per exemple, persones estrangeres sense permís 

de residència que temen ser deportades), dificultat per demostrar la discriminació, 

manca de proximitat dels cossos de seguretat amb la ciutadania, incapacitat 

d‟assumir el cost econòmic d‟iniciar un procés de denúncia, manca de 

reconeixement legal d‟algunes discriminacions o desconeixement dels propis drets. 

 

 

Els desplaçaments internacionals de població i les problemàtiques associades 

 

Multiplicitat i especificitat  

 Les migracions internacionals generen múltiples situacions en els països de destí 

que –en molts casos– suposen problemàtiques diverses a diferents nivells i que 

estan condicionades per nombrosos factors: demandes d‟asil, pobresa, exclusió, 

irregularitat administrativa, agressions, desarrelament, problemes de convivència, 

detencions injustificades, xenofòbia, prejudicis i estereotips, violació de drets, 

racisme, segregació residencial, islamofòbia, etc. Es tracta de situacions molt 

específiques, interrelacionades, que es retroalimenten entre sí i que responen –en 

gran part– a causes estructurals difícilment abordables de manera integral. En 

moltes d‟aquestes situacions, es produeixen vulneracions dels drets de les 

persones, però sovint no són identificades i -molt menys- denunciades, pels motius 

que s‟han esmentat en l‟apartat anterior.  

 

La discriminació específica contra els joves migrats sols 

 La discriminació que s‟exerceix contra els joves migrats sols és molt particular, 

perquè es fonamenta en diferents eixos de desigualtat molt arrelats a la nostra 

societat, com ara el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia, l‟edatisme i el classisme. 

Així ho confirma la percepció dels propis joves que van contestar l‟enquesta quan 

responien sobre les causes de la discriminació que han rebut. Tot i que el nombre 

de respostes ha estat molt reduït, aquestes dades estan lluny de ser 

“anecdòtiques”; ans el contrari, expressen uns estereotips i uns prejudicis 

àmpliament estesos entre la ciutadania i –malauradament– alimentats de manera 

inescrupolosa per alguns grups polítics84. Es tracta, d‟un estigma que pesa i 

acompanya els joves allà on vagin.  

 

 

 

  

                                                           
84

 Notícia sobre el tema a El Nacional.cat 

https://www.elnacional.cat/ca/politica/mena-cartel-vox-no-espanol-menor_603371_102.html
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Una Problemàtiques multinivell 

 Les problemàtiques esmentades sovint tenen les seves causes en factors que 

succeeixen a diferents nivells i/o en diverses dimensions de “lo social”: marcs 

normatius, polítiques públiques, execució de les mateixes, convivència ciutadana, 

pràctiques individuals, etc. En cadascun d‟aquest nivells o dimensions hi ha 

diversos “debats oberts” en els que múltiples actors exposen els seus arguments i 

desenvolupen les seves estratègies. Per descomptat, les persones migrades són 

un d‟ells. 

 

El caràcter interseccional de les situacions  

 Les problemàtiques descrites en els punts anteriors tenen un marcat caràcter 

interseccional, perquè en elles es creuen diferents eixos de desigualtat estructural 

(jerarquies i relacions de poder entre diferents col·lectius) que condicionen la vida 

de persones individuals de manera concreta en contexts específics.  

 La incorporació d‟aquesta perspectiva en la gestió d‟allò públic posa de relleu la 

necessitats que les institucions treballin per eliminar aquestes desigualtats que 

interseccionen, dissenyant i implementant mesures en els seus respectius àmbits 

de competència i de responsabilitat. 

 

La dificultat de l‟abordatge 

 De la combinació dels diferents elements explicats en els punts anteriors resulta un 

escenari de gran complexitat molt difícil d‟abordar en el marc d‟un estudi com el 

que s‟ha realitzat, degut –per una banda- als infinits àmbits d‟anàlisi (o variables o 

preguntes clau) que d‟ells es poden desprendre; i per una altra banda, a l‟enorme 

volum d‟informació possiblement relacionada amb cadascun d‟aquests àmbits.  

 

 

 

8.2.- Sobre la metodologia 

 

Els aspectes mencionats en els blocs anteriors han afegit complexitat al disseny 

metodològic d‟aquest estudi i l‟han obligat a adaptar-se en la mesura que el propi 

procés d‟investigació ha posat en evidència la necessitat d‟acotar, per tal d‟ajustar-se 

als condicionants materials que l‟han fet possible. A continuació expliquem de manera 

sintètica la manera en que aquestes variables van incidir en les diferents dimensions 

de la metodologia i apuntem algunes premisses a tenir en compte en processos 

similars en el futur.  

 

 

Els objectius i les expectatives de resultats 

 Des de l‟inici del procés van quedar en evidència les diferents expectatives que 

tenien sobre l‟estudi les entitats impulsores del mateix. Per aquest motiu va ser 

necessari un exercici permanent i conjunt de reflexió, diàleg i construcció de 

consensos per tal de redefinir els objectius i els resultats esperats, per tirar 

endavant l‟estudi. 
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Els agents participants 

 Els tres escenaris de participació dels agents implicats que es van donar en el 

desenvolupament de l‟estudi confirmen la importància d‟aquest aspecte descrita a 

la “Guia per a l‟elaboració d‟informes integrals sobre la discriminació a la ciutat” 

(Castilla, 2020). 

 Algunes de les qüestions que hi ha darrere d‟aquests canvis tenen a veure amb: 

- Com es va construir la decisió de treballar aquest tema? Quines persones i/o 

entitats i/o organitzacions van participar en aquell procés? 

- Quines expectatives tenen sobre el procés els diferents agents participants? 

- Com es defineixen els diferents espais de participació? Qui ho fa? Com? Quin 

nivell de consens hi ha en aquelles decisions? 

 

Els àmbits d’anàlisi 

 Els àmbits d‟anàlisi definits inicialment a l‟estudi donaven compte d‟un ventall molt 

ampli i obert. En llenguatge fotogràfic es podria dir que es proposava una mirada 

de “gran angular”. No obstant, el propi procés ens ha portat a reconèixer la 

necessitat d‟observar amb més detall (fer un “zoom”), almenys sobre alguna de les 

variables. Per aquest motiu en un determinat moment es va decidir acotar l‟estudi a 

la situació dels joves migrats sols (JMS) que viuen a la comarca. 

 A nivell d‟expectatives passar d‟un “gran angular” a un “zoom”, no és fàcil, ja que 

implica renunciar a un tipus d‟enfocament del tema que –sense dubte– pot ser molt 

enriquidor, però que segurament requerirà de molt més temps i recursos per ser 

desenvolupat adequadament.  

 

Les tècniques d’investigació 

 Directament relacionades amb tots els punts anteriors, les tècniques d‟investigació 

també van canviar durant el desenvolupament de l‟estudi. En principi es plantejava 

la realització de revisió i anàlisi documental, i de reunions d‟un grup de treball 

tècnic; no obstant, les reflexions que van emergir durant el propi procés van posar 

en evidència la necessitat de recollir dades específiques sobre discriminació entre 

els joves migrats sols, per la qual cosa es va decidir fer dues enquestes: a un grup 

molt acotat de joves migrats sols i a un altre grup acotat de persones que treballen 

de manera directa amb ells. 

 Tot i que els resultats obtinguts van aportar concreció i materialitat a l‟estudi, sense 

dubte es tracta d‟una primera aproximació, molt limitada i parcial que cal 

aprofundir, si es vol continuar treballant en aquesta línia. Concretament caldria 

buscar major diversitat en el col·lectius de persones afectades per aquestes 

discriminacions, per tal de recollir experiències i percepcions de diferents persones 

que tenen en comú la diversitat d‟origen, però que està marcada per moltes altres 

variables. Parlem, per exemple, de persones nascudes a Catalunya, de famílies 

migrades fa anys, persones demandant d‟asil, persones amb situació 

administrativa irregular, entre altres.  

 Així també considerem que en una eventual segona fase d‟aquest estudi seria 

convenient utilitzar tècniques de recerca que aportin matisos qualitatius a les 

experiències, relats que alimentin les xifres, que posin “cara i ulls” a les 

estadístiques i que permetin identificar els arguments i les experiències més 
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recorrents. Grups focals, entrevistes en profunditat o històries de vida, serien 

algunes de les eines adequades per aconseguir aquest tipus d‟informacions. 

 

 

 

8.3.- Suggeriments per a la continuïtat del procés a la comarca del 

Bages 
 

Tenint en compte el procés realitzat en aquest estudi, apuntem a continuació algunes 

recomanacions per tal de continuar aprofundint en l‟àmbit de la igualtat de tracte i no 

discriminació a la comarca del Bages. 

 

 

Formació 

 Oferir formació sobre la perspectiva de la Igualtat de Tracte i la No Discriminació 

als diversos agents del territori, sobretot a aquells que es considera rellevant i 

necessari que participin del procés que es pretén desenvolupar, per tal d‟anar 

construint un “marc comú” que ajudi a enfocar la problemàtica i a construir 

consensos sobre com abordar-la.  

 Aquesta formació hauria d‟incloure –almenys– el marc conceptual i legal de la 

perspectiva de la ITND i exemples de diferents estratègies per aplicar-la. 

 

 

Aprofundir la diagnosi 

 Realitzar un estudi que a través de diferents tècniques de treball de camp permeti 

identificar les accions de discriminació que succeeixen a la comarca i que afecten 

a les persones migrades o a un sub-conjunt específic dins d‟aquest col·lectiu, com 

ara joves migrats sols, persones estrangeres amb diferents tipus de situació 

administrativa –regulars i irregulars–, “segones generacions”, sol·licitants de 

protecció internacional, apàtrides, etc., ja que –tot i que tenen situacions molt 

diferents– també tenen necessitats comunes vinculades a drets de ciutadania. 

 Entrevistar persones que puguin aportar una mirada més àmplia, de comarca, 

tenint en compte les múltiples variables i diferències del territori.  

 

 

Definir una estratègia 

 Realitzar un procés polític i tècnic de reflexió, debat i decisió sobre la direcció 

envers la qual es vol anar i –idealment- la fita a la que es vol arribar en l‟àmbit de la 

igualtat de tracte i la no discriminació. 

 En aquest procés haurien de participar –inicialment- les administracions 

interessades en impulsar la ITND a la comarca. 

 En funció de les conclusions a les que s‟arribi en aquest procés, temptejar altres 

agents del territori sobre el seu interès i voluntat de participar. 

 Amb el conjunt d‟agents que s‟hagin volgut implicar, definir una estratègia comuna 

per reballar la ITND a mig termini. 
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8.4.- Proposta de Model de treball per treballar la ITND a nivell 

local/comarcal 
 

A partir dels aprenentatges realitzats  partir de l‟estudi, apuntem a continuació una 

Proposta de Model de Treball per promoure la perspectiva de la Igualtat de Tracte i la 

No Discriminació a l‟àmbit local i comarcal en 5 fases: 

 

 

Fase-1: Formació 

 Formar els agents locals clau de les administracions, organitzacions i entitats 

socials per transmetre la perspectiva de la ITND i crear consciència sobre la seva 

necessitat i utilitat per garantir els drets de totes les persones en igualtat. 

 Posar especial èmfasi en la formació del personal polític i tècnic de les 

administracions locals, com a principals responsables de liderar els processos  

posteriors. 

 Instaurar la formació sobre ITND com a línia d‟acció continua al territori, per 

traspassar informació i alimentar la reflexió i el debat informat entre els agents 

implicats. 

 

 

Fase-2: Deliberació 

 Promoure processos participatius amplis a nivell local de reflexió, debat i decisió 

sobre com abordar la perspectiva de la igualtat de tracte i la no discriminació, tenint 

en compte les necessitats, interessos i possibilitats de totes les parts implicades. 

 Convocar a aquests processos a les administracions públiques, organitzacions, 

entitats socials i a la ciutadania en general, per tal d‟aconseguir el màxim suport 

possible. 

 Una possibilitat és crear aquest espai/comissió de treball amb les persones o 

entitats o organitzacions que hagin participat en les formacions prèvies. 

 Posar especial atenció en consensuar les diferents modalitats de participació i 

implicació en el procés dels diferents agents implicats, així com en la distribució de 

rols i responsabilitats. 

 

 

Fase-3: Diagnosi participativa / Informes locals sobre discriminació 

 Elaborar diagnosis participatives locals sobre discriminació, per identificar l‟estat de 

la qüestió en el territori i identificar els punts i febles pel seu desenvolupament 

posterior. 

 En el disseny d‟aquestes diagnosis seguir les pautes de la “Guia per a l‟elaboració 

d‟informes integrals sobre la discriminació a la Ciutat” (Castilla, 2020), adaptant els 

aspectes que es considerin necessaris. 

 Difondre àmpliament a nivell local els resultats d‟aquests informes, con a estratègia 

de sensibilització ciutadana, tècnica i política dels diversos agents locals. 
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Fase-4: Pla d’Acció 

 Promoure un procés participatiu per elaborar una estratègia, que es materialitzi en 

un Pla d‟Acció a mig termini sobre ITND a nivell local, basat en les conclusions a 

les que s‟hagi arribat en la diagnosi prèvia i tenint en compte les necessitats 

detectades, la realitat del territori i les prioritats (eix de desigualtat i àmbit preferent) 

d‟acord a les possibilitats i recursos disponibles (el què) i el pla resultant (el com). 

 Procurar que les línies estratègiques, els objectius i les accions proposades siguin 

realistes i tinguin en compte la col·laboració dels diferents agents implicats en la 

seva execució. 

 En el procés d‟elaboració del Pla d‟Acció promoure la reflexió i la construcció de 

consensos, així com a la gestió per garantir la dimensió pressupostaria del Pla 

amb perspectiva realista i justa.  

 

 

Fase-5: Xarxa per la Igualtat de Tracte i No Discriminació 

 Promoure la creació d‟una xarxa local/comarcal per la ITND amb la màxima 

participació possible d‟ens locals, organitzacions, entitats socials i ciutadania, per 

tal de dur a terme el Pla d‟Acció esmentat en el punt anterior. 

 Desenvolupar una estratègia de difusió àmplia de la xarxa a nivell local, com a 

mecanisme de sensibilització ciutadana, política, tècnica i per generar aliances. 

 

 

Fase Transversal  

 Durant totes les fases anteriorment descrites, observar amb atenció el 

desplegament de la Llei 19/2020, per valorar i decidir com connectar tota 

l‟estratègia amb els avenços que faran en la matèria les institucions. 

 

 

 

8.5.- Reflexions sobre el mecanisme per impulsar aquest tipus 

d’estudis 
 

 

Els condicionants materials del procés  

 Aquest estudi va ser possible gràcies al suport que el Servei de Convivència i 

Diversitat de la Diputació de Barcelona, va concedir al Servei d‟Inclusió Social, 

Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages en forma de “suport tècnic” 

dins d‟un termini i amb un pressupost determinat. 

 Aquest fet estableix un marc fix en el que es van haver de desenvolupar totes les 

accions que conduïen a l‟assoliment dels objectius de l‟estudi, la qual cosa va ser 

tot un repte, tenint en compte els elements indicats en els dos primers blocs 

d‟aquest capítol.   
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La importància de “les voluntats” 

 Aquest estudi va posar en evidència que per treballar en l‟àmbit de la igualtat de 

tracte i la no discriminació les voluntats tècniques i polítiques són una peça clau. 

Per una banda, perquè si no fos per la visió, compromís i entusiasme d‟algunes 

voluntats tècniques del Consell Comarcal del Bages, aquest estudi no hagués estat 

possible, com tampoc les conseqüències que ha generat en termes de “posar 

sobre la taula” els buits i mancances que hi ha sobre aquest tema. I per una altra 

banda, la fragilitat d‟un estudi d‟aquest tipus quan les voluntats no estan alineades 

o simplement no veuen la necessitat d‟aprofundir en aquestes qüestions. En aquell 

cas, el resultat és clar: l‟estudi simplement no es pot realitzar. Aquestes 

constatacions confirmen el que ja s‟ha comentat en altres apartats, sobre la 

importància de construir consensos amplis entre els diferents agents implicats en el 

tema a nivell territorial, per tal de –conjuntament– afavorir la reflexió, el disseny 

d‟eines i l‟aplicació de metodologies que permetin identificar les discriminacions i 

treballar per denunciar-les, reparar-les i evitar que es tornin a repetir. 

 

 

Sobre el mecanisme per tirar endavant estudis sobre aquest tema 

 Tenint en compte l‟exposat en els punts anteriors, considerem que val la pena 

analitzar detingudament les limitacions i potencialitats del mecanisme de “suport 

tècnic” de la Diputació de Barcelona per promoure accions des de la perspectiva 

de la igualtat de tracte i la no discriminació.  

 En aquesta línia, potser seria interessant reflexionar sobre la conveniència de –per 

exemple- definir tasques prioritàries que es poden impulsar als ens locals des 

d‟aquest marc; o identificar processos de més llarga durada que es puguin realitzar 

en anys successius amb aquest recurs, etc.  
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Annexes 
 

ANNEX-1: DOCUMENTACIÓ REVISADA EN LES FASES 

“ACOTANT LA PROBLEMÀTICA” I “COM HO ESTEM 

ABORDANT”. 
 

 

Documentació aportada pel Consell Comarcal del Bages (CCB) 

 Informe d‟Inclusió 2019 (CCB). 

 Memòria 2018 del Servei d‟Acollida i Ciutadania (CCB). 

 Diagnòstic d‟emergència residencial al Bages 2019 (CCB). 

 Diagnosi de la Gent Gran al Bages 2016 (CCB). 

 Informe final de la Taula de Coordinació ABSS 2018 de la DIBA i el CCB. 

 Diagnosi de la realitat dels JMS a Artés (CCB). 

 Diagnosi de la realitat dels JMS a Castellnou de Bages (CCB) 

 Diagnosi de la realitat dels JMS a Sant Vicenç de Castellet (CCB). 

 Diagnosi de la realitat dels JMS a Sant Salvador de Guardiola (CCB). 

 Pla d‟actuació i comunicació de la realitat dels JMS a Sant Salvador de Guardiola i 

Artés (CCB). 

 Pla d‟actuació i comunicació de la realitat dels JMS a Castellnou de Bages i Sant 

Vicenç de Castellet (CCB). 

 

 

Documentació aportada per l‟Ajuntament de Manresa 

 Anàlisis semestrals de la població estrangera a Manresa. 

 Document descriptiu del Consell Municipal d‟Immigració de Manresa. 

 DAFO de Joves Migrats Sols a Manresa 2020. 

 Pla d‟actuació de Joves Migrats Sols de Manresa 2020 

 Memòries de l‟Espai Jove 2019 i 2020. 

 Memòria del Programa de Nova Ciutadania 2019. 

 Pla d‟immigració 2009 i 2010. 

 

 

Altres fonts consultades 

 Secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 

y Migraciones. 

 Direcció General d‟Atenció a la Infància i l‟Adolescència de la Generalitat de 

Catalunya (DGAIA). 

 Indicadors territorials de risc de pobresa i d‟exclusió social 2018 (Gencat). 

 Institut d‟Estadística de Catalunya (Idescat). 

 Diputació de Barcelona. 

 Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). 

 Red AREBERAN. 

 Etc. 
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ANNEX-2: AGENTS PARTICIPANTS / ESCENARI-1  
 

 

1. AGENTS IMPLICATS 
 

 

1.1. EL GRUP DE TREBALL (GT) 

 

 Integrants 

 

Consell Comarcal del Bages 

 Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment 

- Responsable tècnica 

- Dinamitzadores cíviques per a l’emancipació juvenil 

 Comissió Interdepartamental del Consell Comarcal del Bages  

- Departament de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat. 

- Departament de Joventut 

- Servei especialitzat d’Atenció a la Infància i Adolescència. 

 

Xarxes per la diversitat 

 Responsable de la Taula d’Acollida. 

 Responsable de la Xarxa per a l’Acollida i la Inclusió de persones Refugiades (XAIR). 

 

Ajuntaments 

 Personal tècnic dels municipis participants:  

- Sant Salvador de Guardiola 

- Sant Vicenç de Castellet 

- Castellnou del Bages 

- Artés 

- Manresa 

 

 Tasques 

 

 Marcar els criteris de base sobre els quals s’ha de fonamentar el procés 

d’assessorament/recerca. 

 Consensuar amb l’Equip Assessor/Investigador la concreció de les diferents fases del 

procés, des d’una perspectiva realista. 

 Aportar documentació rellevant relacionada amb els objectius del procés definit en aquesta  

proposta.  

 Participar activament en el debat i la reflexió en les reunions del GT. 

 Validar l’informe final que elaborarà l’EAI en acabar el procés.  

 

1.2. EQUIP ASSESSOR / INVESTIGADOR (EAI)  

 

 Integrants:  

 Professionals de l’Institut Diversitas.  
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 Tasques:  

 Dissenyar la metodologia de la diagnosi de manera consensuada amb el Grup Motor.  

 Liderar la realització de totes les fases de la diagnosi. 

 Redactar un informe final de la diagnosi. 

 

 

1.3. COL·LABORADORES PUNTUALS (CP)  

 

 Descripció:  

 Persones, organitzacions o institucions coneixedores del tema de la diagnosi i/o amb un 

posicionament estratègic pel desenvolupament de la mateixa (Ex. Ajuntament de Manresa).  

 

 Tasques:  

 Participar de les reunions a les que siguin convocades 

 Aportar informació útil al procés, a partir del seu coneixement i experiència en el tema.  

 

 

 

1.4. COORDINACIÓ GENERAL (CG) 

 

 Descripció:  

 Servei de Convivència i Diversitat (SCD) de la Diputació de Barcelona.  

 

 Tasques:  

 Coordinar i fer el seguiment del procés de treball.  

 Revisar i validar l’informe final de la diagnosi. 
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ANNEX-3: AGENTS PARTICIPANTS / ESCENARI-2 
(4a i última versió consensuada el 19 de gener de 2021) 

NOTA: Els perfils marcats en groc són aquells dels que no es van arribar a confirmar la 

seva participació. 

 

 

1. Nucli Executiu (NE)  

 Participants:  

o CCBages: dinamitzadores cíviques, Elena Vives i Laura Vilarnau 

o Aj. Manresa: dinamitzador cívic d‟emancipació juvenil (DCEJ), Jaume 

Fortuño. 

o Institut Diversitas: investigadors Rodrigo Prieto i Sam Blàzquez. 

 

 Descripció: desenvolupar totes les fases del projecte de manera conjunta i 

coordinada. 

 Periodicitat de les trobades: en funció del que requereixin les diferents fases 

del projecte. La proposta Tècnica del projecte contempla 12 en total. 

 

 

2. Nucli Ampliat (NA) 

 Participants 

o CCBages:  

- Roser Nin, Cap del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment. 

- Dinamitzadores cíviques, Elena Vives i Laura Vilarnau 

o Aj. Manresa:  

- Tècnica de l‟Espai Jove, Núria Empez i Núria Bayona. 

- Dinamitzador Cívic, Jaume Fortuño 

- Tècnic d‟Acollida: Josep Vilarmau  

- 2 educadores de carrer (per confirmar) 

o DIBA: Carme Expósito, Tècnica del Servei de Convivència i Diversitat. 

o Institut Diversitas: investigadors Rodrigo Prieto i Sam Blàzquez. 

 

 Descripció: participar en algunes sessions particularment rellevants del procés. 

 Periodicitat de les trobades: variable. Per determinar. 

 

 

3. Plenari interdepartamental (PI) 

 Participants 

o Les mateixes persones del Nucli Ampliat (NA), més... 

o CCBages:  

- Igualtat (dona i LGTBI): Ester Arcos i Gemma (SAI) 

- Envelliment / Div. Funcional: Mònica Busuldu  

- Joventut: Alba Pascual 

- Referent d‟Ocupació Juvenil: Anna Grau  

- Tècnica de Desenvolupament (per confirmar) 

- Acollida: Alba González 
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- Inclusió social/TRFO: Marina Jiménez 

- Serveis Socials Bàsics/Infància: Alicia Benito 

- Educació: (pendent de cobrir plaça) 

o Aj. Manresa:  

- Igualtat (dona i LGTBI): Laura Castany 

- Envelliment: Raquel González 

- Joventut: Cristina Cano 

- Inclusió social: Arantxa Pons 

- Rosa de Paz, coordinadora del programa de Cooperació. 

- Inserció Laboral: Jennifer Delgado 

- Serveis Socials: Josefina Ramírez 

 

 Descripció: participar en algunes sessions particularment rellevants del procés. 

 Periodicitat de les trobades: puntual. Per determinar. 

 

 

4. Nucli Tècnic Polític (NTP) 

 Participants 

o CCBages:  

- Eulàlia Sardà, Consellera 

- Roser Nin, Cap del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment. 

- Laura Vilagrà, Gerent  

o Aj. Manresa:  

- Mariona Homs, Regidora de Serveis Socials. 

- Cap de Serveis Socials. 

- Jamaa Mbarki, Regidor de Nova Ciutadania 

o DIBA:  

- Toni Rosa, Cap del Servei de Convivència i Diversitat. 

 

 Descripció: validar el projecte des d‟una perspectiva política i estratègica. 

 Periodicitat de les trobades: una a l‟inici i una al final del procés. 

 

 

5. Col·laboracions puntuals (CP) 

 Participants: per determinar. 

 Descripció: participar en algunes sessions del procés per aportar els seus 

coneixements i experiència en el tema. 

 Periodicitat de les trobades: puntual. Per determinar. 
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ANNEX-4: GUIO DE L’ENQUESTA A JOVES MIGRATS SOLS 
(2a versió consensuada el 10 de maig de 2021) 

 

Enquesta a joves migrats sols 
 

 

 Nacionalitat: 

 Edat: 

 Municipi de residència: 

 

 

1. En el darrer any has viscut alguna situació discriminatòria? 

 SI 

 NO 

 

2. Si us plau, marca la(es) situacions de discriminació que has viscut el darrer 

any? (pots marcar totes les que consideris) 

 

 Registres o detencions de la policia, basades en perfil ètnic. 

 Internament en un CIE (Centre d‟Internament d‟Estrangers) 

 Multes o ordres d‟expulsió 

 Exclusió d‟activitats: tallers, esports... 

 Condicions laborals: tracte inadequat, pitjors condicions 

 Augment de vigilància en establiments comercials 

 Discriminació en transports públics: autobusos, trens... 

 Tracte discriminatori en bars o restaurants  

 Prohibició d‟entrada a locals públics 

 Negació de l‟atenció sanitària 

 Dificultats per realitzar tràmits bancaris 

 Dificultats per accedir a habitatge  

 Dificultat en la cerca de feina 

 Insults o violència verbal 

 Acusacions incertes 

 Agressions físiques 

 Altres... (espai obert per afegir una resposta) 

 

 

3. Quina creus que és la causa d’haver estat discriminat? 

 Pel meu origen 

 Pels meus trets físics 

 Per la meva roba 

 Per la meva religió 

 Per la meva edat 

 Altres... (espai obert per afegir una resposta) 
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4. On es va produir el fet discriminatori? 

 A l‟espai públic 

 En dependències d‟alguna administració pública 

 A un espai privat 

 

5. Qui et va discriminar? 

 Una persona particular 

 Una persona de l‟ajuntament 

 Un persona d‟una altra administració pública 

 La Policia Local 

 Els Mossos d‟Esquadra 

 La Policia Nacional 

 La Guàrdia civil 

 Altres... (espai obert per afegir una resposta) 

 

6. Vas denunciar la discriminació? 

 SI, a on? (espai obert per afegir una resposta) 

 NO 

 

7. Com va acabar la gestió de la denúncia (si hi va haver)? 

(espai obert per afegir una resposta) 

 

8. Vas rebre alguna atenció o suport després de la discriminació? 

 SI, quina? (espai obert per afegir una resposta) 

 NO 

 

9. Vols comentar alguna altra cosa? 

(espai obert per afegir una resposta) 
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ANNEX-5: GUIÓ DE L’ENQUESTA A PERSONES QUE FAN 

ACCIÓ DIRECTA AMB JOVES MIGRATS SOLS 
(2a versió consensuada el 10 de maig de 2021) 

 

Enquesta a persones que fan acció directa amb JMS 
 

 

1. Lloc de treball (desplegable amb opcions fixes) 

 Consell Comarcal del Bages 

 Ajuntament de Manresa 

 Altres ajuntaments de la comarca 

 Altres administracions públiques 

 Entitat del municipi de Manresa 

 Altres entitats de la comarca 

 

2. Càrrec o funció que desenvolupes al teu lloc de treball (resposta oberta) 

 

3. País de naixement (resposta oberta) 

 

4. Edat: (desplegable amb opcions fixes) 

 Entre 20 i 30 anys 

 Entre 31 i 40 anys 

 Entre 41 i 50 anys 

 Entre 51 i 60 anys 

 Més de 60 anys 

 

5. Ens podries dir aproximadament el número de casos que has detectat com a 

situacions de discriminació vers a joves migrats sols en el darrer any?  

(desplegable amb opcions fixes) 

 Cap cas 

 Entre 1 i 5 casos 

 Entre 6 i 10 casos 

 Entre 10 i 20 casos 

 Més de 20 casos 

 

 

6. En el cas que hagis detectat aquestes situacions, pots seleccionar la tipologia? 

(marca totes les opcions que consideris) 

 

 Registres o detencions de la policia, basades en perfil ètnic. 

 Internament en un CIE (Centre d‟Internament d‟Estrangers) 

 Multes o ordres d‟expulsió  

 Exclusió d‟activitats: tallers, esports... 

 Condicions laborals: tracte inadequat, pitjors condicions 

 Augment de vigilància en establiments comercials 
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 Discriminació en transports públics: autobusos, trens... 

 Tracte discriminatori en bars o restaurants 

 Prohibició d‟entrada a locals públics 

 Negació de l‟atenció sanitària 

 Dificultats per realitzar tràmits bancaris 

 Dificultats per accedir a habitatge  

 Dificultat en la cerca de feina 

 Insults o violència verbal 

 Acusacions incertes 

 Agressions físiques 

 Altres... (espai obert per afegir una resposta) 

 

 

7. En relació a la resposta anterior, podries seleccionar les tipologies més freqüents? 

(marca només les dues més habituals). 

 

 Registres o detencions de la policia, basades en perfil ètnic. 

 Internament en un CIE (Centre d‟Internament d‟Estrangers) 

 Multes o ordres d‟expulsió  

 Exclusió d‟activitats: tallers, esports... 

 Condicions laborals: tracte inadequat, pitjors condicions 

 Augment de vigilància en establiments comercials 

 Discriminació en transports públics: autobusos, trens... 

 Tracte discriminatori en bars o restaurants 

 Prohibició d‟entrada a locals públics 

 Negació de l‟atenció sanitària 

 Dificultats per realitzar tràmits bancaris 

 Dificultats per accedir a habitatge  

 Dificultat en la cerca de feina 

 Insults o violència verbal 

 Acusacions incertes 

 Agressions físiques 

 Altres... (espai obert per afegir una resposta) 

 

8. En el marc de les teves funcions laborals, integres a un registre o reculls 

documentalment les situacions de discriminació que t‟expliquen els joves migrats 

sols? 

 SI (en quin tipus de registre ho fas? [espai obert per afegir una resposta]) 

 NO 

 

9. Traspasses aquesta informació a alguna altra àrea de la teva administració o a les 

autoritats pertinents?  

 SI (a quina àrea? [espai obert per afegir una resposta]) 

 NO 
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10. Quan detectes situacions de discriminació a joves migrats sols, derives els afectats 

a una unitat o servei concret disponible? 

 SI (a quin servei? [espai obert per afegir una resposta]) 

 NO 

 

11. A partir del que t‟expliquen els joves migrats, quina o quines creus que són les 

causes per les quals solen ser discriminats?  

(marca totes les opcions que consideris) 

 Pel seu origen 

 Pels seus trets físics 

 Per la seva roba 

 Per la seva religió 

 Per la seva edat 

 Altres... (espai obert per afegir una resposta) 

 

12. Has detectat un nombre més elevat de situacions de discriminació en funció de 

l‟origen del jove migrat sol? 

 SI (Quin origen? [espai obert per afegir una resposta]) 

 NO 

 

13. Vols comentar alguna altra cosa? 

(espai obert per afegir una resposta) 
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ANNEX-6: NOTÍCIES ANALITZADES 
 

1. Mitjà: La Vanguardia 

Data: 8 d’abril de 2016 

Titular: DETENEN QUATRE JOVES PER AGREDIR AMB UNA PISTOLA D'AIRE 

COMPRIMIT TRES MENORS DE L'ESTREP DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA. 

Enllaç: https://www.lavanguardia.com/local/bages/20160408/40982356817/detenen-

quatre-joves-per-agredir-amb-una-pistola-d-aire-comprimit-tres-menors-de-l-estrep-de-

sant-salvador-de-guardiola.html 

 

2. Mitjà: Regió7 

Data: 21 de juliol de 2018 

Titular: L'AJUNTAMENT ESBORRARÀ PINTADES FEIXISTES I ACTUARÀ 

JUDICIALMENT CONTRA LES AGRESSIONS. 

Enllaç: https://www.regio7.cat/manresa/2018/07/21/lajuntament-esborrara-pintades-

feixistes-actuara/488414.html  

 

3. Mitjà: Ona Bages (àudio) 

Data: 15 de març de 2019 

Titular: ENTREVISTA A ROSER NIN, TÈCNICA D'INCLUSIÓ SOCIAL DEL CONSELL 

COMARCAL. 

Enllaç: https://www.ivoox.com/entrevista-a-roser-nin-tecnica-d-inclusio-social-del-

audios-mp3_rf_33394233_1.html 

 

4. Mitjà: Regió7 

Data: 9 d’abril de 2019 

Titular: UN 53 % DELS REFUGIATS QUE HA ACOLLIT MANRESA PROVENEN DE 

SÍRIA I VENEÇUELA. 

Enllaç: https://www.regio7.cat/manresa/2019/04/10/53--dels-refugiats-que/537801.html 

 

5. Mitjà: Sant Joan de Deu Solidaritat 

Data: 15 d’abril de 2019 

Titular: LA FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS CANET DE MANRESA ATÉN QUASI 200 

PERSONES DURANT EL 2018. 

Enllaç: https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca/actualidad/fundacio-germa-tomas-

canet-manresa-aten-quasi-200-persones-durant-2018  

 

6. Mitjà: Canal Taronja (Comarques Centrals) 

Data: 1 de juliol de 2019 

Titular: MANRESA ÉS UNA DE LES CIUTATS DEL PROGRAMA MENTORS PER 

ALS REFUGIATS.  

Enllaç: https://www.canaltaronja.cat/central/manresa/manresa-ciutats-programa-

mentors-als-refugiats/  
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https://www.canaltaronja.cat/central/manresa/manresa-ciutats-programa-mentors-als-refugiats/
https://www.canaltaronja.cat/central/manresa/manresa-ciutats-programa-mentors-als-refugiats/
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7. Mitjà: Regió 7 

Data: 25 de juliol de 2019 

Titular: HI HA UN AUGMENT DE DELICTES MENORS QUE PREOCUPEN MOLT 

PERQUÈ SÓN AMB VIOLÈNCIA. 

Enllaç: https://www.regio7.cat/fet-divers/2019/07/25/hi-ha-augment-delictes-

menors/558664.html  

 

8. Mitjà: Regió 7 

Data: 13 d’abril de 2020 

Titular: LA POLICIA NACIONAL DE MANRESA ATÉN MÉS DEL DOBLE DE 

REFUGIATS QUE FA UN ANY. 

Enllaç: https://www.regio7.cat/manresa/2020/04/13/policia-nacional-manresa-aten-

mes/607623.html 

 

9. Mitjà: La Directa 

Data: 1 juliol 2020 

Titular: HABITATGE AMB PANY I FORRELLAT RACISTA. 

Enllaç: https://directa.cat/habitatge-amb-pany-i-forrellat-racista/  

 

10. Mitjà: Regió 7 

Data: 12 de juliol de 2020 

Titular: LES ENTITATS VEÏNALS DE MANRESA PROPOSEN MILLORAR LA 

SEGURETAT AMB CÀMERES ALS CARRERS. 

Enllaç: https://www.regio7.cat/manresa/2020/07/12/entitats-veinals-proposen-millorar-

seguretat/620502.html  

 

11. Mitjà: Regió7 

Data: 27 de juliol de 2020 

Títol: LA PERCEPCIÓ D'INSEGURETAT PORTA UN GRUP DE VEÏNS A FER 

VIGILÀNCIA AL CARRER. 

Enllaç: https://www.regio7.cat/manresa/2020/07/27/percepcio-dinseguretat-porta-grup-

veins/623001.html 

 

12. Mitjà: Regió7 

Data: 17 d’agost de 2020 

Títol: MANRESA SEGURA HOMENATJA AMB UN ACTE LES VÍCTIMES DELS 

ATEMPTATS DEL 17-A. 

Enllaç: https://www.regio7.cat/fet-divers/2020/08/18/manresa-segura-homenatja-acte-

victimes/626404.html 

 

13. Mitjà: Nació Digital 

Data: 13 de novembre de 2020 

Titular: DORMIR AL BOSC PER EVITAR LA POLICIA DURANT EL TOC DE QUEDA: 

L'EXPERIÈNCIA D'UN SENSE-SOSTRE A MANRESA. 

Enllaç: https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/94166/dormir-al-bosc-evitar-

policia-durant-toc-queda-experiencia-sense-sostre-manresa 
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14. Mitjà: La Directa 

Data: 29 desembre 2020 

Titular: ELS MOSSOS INVESTIGATS PER L'AGRESSIÓ RACISTA AL BAGES 

DEMANEN FER LA RODA DE RECONEIXEMENT AMB PASSAMUNTANYES. 

Enllaç: https://directa.cat/els-mossos-investigats-per-lagressio-racista-al-bages-

demanen-fer-la-roda-de-reconeixement-amb-passamuntanyes/ 

 

15. Mitjà: Nació Digital 

Data: 8 de gener de 2021 

Titular: FAN FORA DE L'ALBERG UN JOVE EXTUTELAT PER NO HAVER DORMIT 

A LA SEVA HABITACIÓ. 

Enllaç: https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/95128/fan-fora-alberg-jove-

extutelat-no-haver-dormit-seva-habitacio  

 

16. Mitjà: Nació Digital 

Data: 19 de gener de 2021 

Titular: L'ACOMPANYAMENT EMOCIONAL ÉS ESSENCIAL PER ALS JOVES 

EXTUTELATS QUE CAUSEN PROBLEMES. 

Enllaç: https://www.naciodigital.cat/noticia/214438/acompanyament-emocional-es-

essencial-joves-extutelats-causen-problemes 

 

17. Mitjà: Regió 7 

Data: 8 de febrer de 2021 

Titular: PROTESTA PER DENUNCIAR "ASSETJAMENT POLICIAL" A JOVES 

EXTUTELATS A MANRESA. 

Enllaç: https://www.regio7.cat/manresa/2021/02/07/protesta-placa-major-manresa-

denunciar/655939.html 

 

18. Mitjà: Directa 

Data: 8 de febrer de 2021 

Titular: UNA VINTENA DE JOVES EXTUTELATS ACAMPEN A MANRESA PER 

RECLAMAR "PA, SOSTRE, PAPERS I TREBALL". 

Enllaç: https://directa.cat/una-vintena-de-joves-extutelats-acampen-a-manresa-per-

reclamar-pa-sostre-papers-i-treball/ 
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