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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

lespersones.

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.

0.1 El suport tèncic del Servei de Convivència,

Dievrsitat 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.
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El suport tècnic es defineix com un

acompanyament, expert i qualificat, construit 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’agentsexterns.

• 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 2021, el

Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

ha donat suport tècnic mitjançant els recursos

següents:

• Acollida i ciutadania intercultural

• Anàlisi de la viabilitat de la creació d'un servei

de mediacióciutadana

• Implementació de mesures alternatives a la

sanció econòmica(MASE)

• Promoció de la convivència als espais

públics, a les comunitats de veïns i veïnes i

als equipaments

• Promoció de la igualtat de tracte i la no-

discriminació
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0.2 Acollida I ciutadania intercultural

Com a govern supramunicipal al servei dels ens

locals de la província, la Diputació de Barcelona va

posar en marxa ja fa més de dues dècades

diferents programes de suport i recursos

econòmics i tècnics per acompanyar els municipis

i consells comarcals en el procés d’acollida i

gestió de la diversitat. Actualment els recursos

oferts s’han ampliat per tal de donar resposta a

les necessitats de les noves situacions i contextos

per treballar en l’acollida i incorporar la

perspectiva intercultural en les diferents polítiques

i àmbits dels ens locals, per promoure una

convivència inclusiva, el dret a la ciutat i la igualtat

de tracte i la no-discriminació.

L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, a través del

Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

ofereix suport als ens locals tant en el

desplegament de les polítiques d’acollida com en

la incorporació de la perspectiva intercultural, i

acompanya els ens locals en les fases de

diagnosi, planificació, organització i gestió, i en la

vessant més formativa.

Les polítiques d’acollida son elements clau per a la

cohesió social i la convivència inclusiva,

promouen serveis i ofereixen recursos municipals

per acompanyar les persones nouvingudes per tal

que puguin desenvolupar de manera autònoma i

amb igualtat d’oportunitats. S’ofereix

principalment orientació en tràmits de

regularització al país i al municipi, coneixement de

la llengua i l’entorn o acompanyament en obtenir

recursos de protecció a què tenen dret per llei.

Pel que fa a la incorporació de la perspectiva

intercultural a totes les polítiques locals, suposa

treballar pel reconeixement de la diversitat, la

igualtat de drets, la convivència inclusiva i el

diàleg intercultural, perspectiva que conviu amb la

mirada interseccional.

També Implica comptar amb la participació de tots

els veïns i veïnes, especialment aquelles que

tenen orígens diversos, en la definició de les

polítiques locals; i amb la implicació de les

diferents àrees i serveis per tal que incorporin la

perspectiva intercultural en el disseny de

polítiques, serveis i recursos i oferir unes

respostes inclusives i adaptades a la realitat dels

municipis.
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Durant el 2021, el Consell Comarcal del Bages va 

demanar suport a la Diputació de Barcelona per 

avançar en la millora del seu model d’acollida de 

la població nouvinguda. El Consell Comarcal del 

Bages proporciona els serveis específics 

d’acollida en aquells municipis anomenats de 

l’Àrea bàsica de serveis socials (o ABSS, en 

endavant): municipis amb menys de 20.000 

habitants on la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de 

Serveis Socials atorga certes competències i 

obligacions al consell. En el cas del Consell 

Comarcal del Bages aquests municipis en són 29, 

exceptuant la ciutat de Manresa

Per a realitzar aquest treball, la Diputació de 

Barcelona atorga un suport per a realitzar el Pla 

d’Acollida i Interculturalitat del Bages. 

Tenint en compte l’elevat nombre d’expedients 

d’acollida i accions executades des de l’any 2016, 

any que es va desplegar al Bages la llei d’acollida 

de les persones immigrades i de les retornades a 

Catalunya 10/2010, i la demanda creixent dels 

municipis per tal de rebre suports especialitzats 

diversos per part del Servei d'Inclusió Social, 

Acollida en l'atenció intercultural i l'acollida de 

població diversa i creixent a la comarca, es 

proposa fer un pas més en el servei que dona als 

ajuntaments en aquest sentit, atenent-nos a 

criteris de: eficàcia, eficiència, justícia social, 

equitat i equilibri territorial entre d'altres.

En aquest sentit, es vol garantir que totes les 

persones estrangeres immigrades, les sol·licitants 

d'asil o de protecció subsidiària, les refugiades, 

les apàtrides, les retornades i els joves migrats 

sols puguin disposar d'un circuit d'acollida 

integral independentment del municipi de la 

comarca en el que estiguin empadronades. 

Objectius del projecte:

• Promoure una planificació estratègica i 

donar suport tècnic als municipis de l'Àrea 

Bàsica de Serveis Socials del Bages per 

estructurar i acompanyar les polítiques 

locals d'acollida i interculturalitat, tenint en 

compte que no reben finançament específic 

per aquest tema.

• Enfortir les polítiques d'acollida i 

interculturals a l'Àrea Bàsica de Serveis 

Socials (ABSS) del Bages

• Garantir l’equitat i l'equilibri territorial en 

l'accés a les polítiques locals d'acollida i 

interculturalitat de les persones 

empadronades a l'Àrea Bàsica de Serveis 

Socials del Bages

• Promoure l'atenció integral i 

descentralitzada en temes d'acollida i 

interculturalitat a l'Àrea Bàsica de Serveis 

Socials del Bages

• Reforçar amb personal i serveis itinerants 

les polítiques i actuacions d'acollida i 

interculturalitat de l'Àrea Bàsica de Serveis 

Socials del Bages
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Sessió de llançament

Sessió inicial amb referents de la Diputació 

de Barcelona i el Consell Comarcal del 

Bages (CCB) per conèixer les expectatives 

del projecte i definir el pla de treball Sessió inicial amb el CCB

Sessió inicial amb referents del Servei 

d’Acollida, Ciutadania i Convivència del 

CCB. Estat de la qüestió i repàs de la 

documentació enviada Anàlisis sociodemogràfica

Explotació del Padró municipal d’habitants 

dels 29 municipis que formen part de 

l’ABSS del Bages i d’altres fonts 

d’informació secundàriaSessió amb referents dels 

Ajuntaments

Sessió de treball per conèixer les principals 

dificultats que tenen els municipis durant el 

procés de primera acollida
Grups focals amb persones 

nouvingudes

2 grups focals amb persones que estaven 

fent els mòduls formatius del S1A

1 grup focal amb joves migrats sols del 

programa Treball i Formació
Enquestes a ajuntaments i 

entitats

Enquesta a ajuntaments de l’ABSS i a 

entitats que estan realitzant projectes de 

primera acollida Sessions de contrast amb el 

CCB

1 sessió grupal amb tot l’equip del Servei 

d’Acollida, Ciutadania i Convivència del 

CCB.

2 reunions específiques amb les referents 

del S1A i del programa d’atenció a joves 

migrats sols
Redacció informe final

Contrast dels resultats de l’informe i 

incorporació d’esmenes i aportacions

P L A  D E  T R E B A L L
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2 . 1 . T E R R I T O R I

Font: Padrons Municipals d’habitants, 2022; elaboració pròpia.

Mapa 1. Població dels municipis de la comarca del Bages.

La comarca del Bages té una població total de 

183.081 persones. És la setzena comarca 

més poblada de Catalunya.

La comarca inclou municipis molt heterogenis 

entre si:  

• Manresa com a capital de comarca és el 

municipi més poblat. El 43% de la 

població de la comarca resideix en aquest 

municipi establint-se com l’epicentre del 

territori. 

• 9 municipis entre 11mil i 5 mil habitants 

• 20 municipis de menys de 5mil habitants. 

• El més petit Gaià amb 182 habitants

En general, les densitats de població són 

baixes. Només Manresa i Navarcles tenen 

densitats superiors a 1.000 habitants per KM2

MUNICIPI HABITANTS SUPERFÍCIE km2
DENSITAT 

POBLACIÓ km2

Aguilar de Segarra 291 43,32 6,72

Artés 5.927 17,87 331,67

Avinyó 2.342 63,23 37,04

Balsareny 3.423 36,91 92,74

Callús 2.144 12,5 171,52

Cardona 4.596 66,7 68,91

Castellbell i el Vilar 3.999 28,47 140,46

Castellfollit del Boix 469 58,9 7,96

Castellgalí 2.259 17,21 131,26

Castellnou de Bages 1.496 29,16 51,30

Fonollosa 1.559 51,67 30,17

Gaià 182 39,48 4,61

Manresa 78.192 41,65 1.877,36

Marganell 294 13,53 21,73

Monistrol de 

Montserrat 3.243 11,77 275,53

Mura 235 47,79 4,92

Navarcles 6.098 5,52 1.104,71

Navàs 6.127 80,62 76,00

Pont de Vilomara i 

Rocafort 4.068 27,41 148,41

Rajadell 550 45,53 12,08

Sallent 6.903 65,22 105,84

Sant Feliu Sasserra 616 22,36 27,55

Sant Fruitós de Bages 9.151 22,2 412,21

Sant Joan de 

Vilatorrada 10.864 16,42 661,63

Sant Mateu de Bages 635 102,92 6,17

Sant Salvador de 

Guardiola 3.400 37,15 91,52

Sant Vicenç de Castellet 10.139 17,13 591,89

Santpedor 7.712 16,59 464,86

Súria 5.944 23,6 251,86

Talamanca 223 29,43 7,58

Font: Padrons Municipals d’habitants, 2022 i Hermes; elaboració pròpia.

Manresa, juntament amb els tres municipis 

més poblats de la comarca estarien situats 

a la zona sud-est de la comarca. 

Un altre gruix de municipis amb poblacions 

entre 5.000 i 8.000 mil habitants estarien 

situats a la zona nord de la comarca.  

Predomini de municipis petits amb baixa densitat poblacional

Taula 1. Municipis de la comarca del Bages segons nombre 

d’habitants, superfície i densitat poblacional. 2022
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2.2.EVOLUCIÓ DE LA 
POBLACIÓ

Creixement poblacional de la Comarca tot i que no a tots els municipis. Els més grans 

tendeixen a créixer més en nombre absoluts i menys a nivell relatiu i els més petits a 

la inversa. És el saldo migratori el que manté el creixement positiu.

Font: Idescat, Padró continu del INE i PMH

Gràfic 1. Evolució de la població total de la comarca Bages 2013-2022

• Creixement poblacional destacat dels del 

2016. En aquest període la comarca ha 

guanyat més de 8.000 ciutadans/nes. 

• La tendència demogràfica del Bages és 

semblant a la que podem trobar al conjunt 

de Catalunya. 

• Destaca el sotrac esdevingut l’any 2020-

2021 amb l’esclat de la pandèmia 

provocada per la COVID-19 i que ha afectat 

a les taxes de mortalitat i als fluxos 

migratoris.

• Així i tot, mencionar que les projeccions 

de població de l'IDESCAT per a la comarca 

del Bages pronostiquen d’aquí a 2038 un 

augment de la població molt moderat de 

poc menys de 3.000 habitants, com a 

resultat d’una combinació de factors de 

fecunditat, esperança de vida i migració 

mitjana. Font: Idescat; Padró continu de l’INE i 

PMH
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MUNICIPI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dist. 

Pob. Evolució 

Variació pob. 

2012 i 2022

Variació de 

població

Aportació 

percentual

Manresa 76.570 76.170 75.297 74.655 74.752 75.152 76.250 77.714 78.245 78.192 78.192 43% 1622 2% 28%

Sant Fruitós de Bages 8.227 8.283 8.243 8.351 8.387 8.512 8.593 8.703 8.837 8.936 9.151 5% 924 11% 16%

Sant Vicenç de Castellet 9.314 9.385 9.326 9.246 9.235 9.300 9.274 9.523 9.767 9.868 10.139 6% 825 9% 14%

Santpedor 7.187 7.346 7.384 7.459 7.520 7.496 7.532 7.554 7.604 7.566 7.712 4% 525 7% 9%

Artés 5.566 5.607 5.661 5.665 5.596 5.585 5.648 5.698 5.762 5.782 5.927 3% 361 6% 6%

Castellbell i el Vilar 3.641 3.643 3.624 3.566 3.584 3.618 3.599 3.647 3.719 3.853 3.999 2% 358 10% 6%

Castellnou de Bages 1.184 1.216 1.241 1.266 1.287 1.303 1.319 1.397 1.437 729 1.496 1% 312 26% 5%

Pont de Vilomara i Rocafort 3.775 3.769 3.780 3.715 3.724 3.794 3.801 3.830 3.907 4.016 4.068 2% 293 8% 5%

Sant Salvador de Guardiola 3.139 3.122 3.130 3.126 3.141 3.127 3.168 3.179 3.221 3.243 3.400 2% 261 8% 4%

Castellgalí 2.001 2.023 2.022 1.996 1.995 2.017 2.053 2.062 2.119 2.179 2.259 1% 258 13% 4%

Monistrol de Montserrat 2.993 2.993 2.945 2.901 2.867 2.935 2.955 3.034 3.139 3.178 3.243 2% 250 8% 4%

Callús 1.909 1.896 1.985 2.024 2.057 2.067 2.095 2.140 2.129 2.098 2.144 1% 235 12% 4%

Navarcles 5.973 5.973 6.003 6.012 5.988 5.950 5.966 5.977 6.057 6.068 6.098 3% 125 2% 2%

Fonollosa 1.438 1.446 1.429 1.393 1.401 1.412 1.439 1.453 1.459 1.495 1.559 1% 121 8% 2%

Sant Joan de Vilatorrada 10.780 10.793 10.733 10.768 10.759 10.802 10.820 10.936 10.998 10.871 10.864 6% 84 1% 1%

Talamanca 157 147 141 189 186 193 202 206 209 222 223 0% 66 42% 1%

Castellfollit del Boix 416 424 428 434 448 440 446 436 447 448 469 0% 53 13% 1%

Aguilar de Segarra 250 242 251 246 253 263 277 288 282 286 291 0% 41 16% 1%

Sallent 6.875 6.809 6.780 6.669 6.592 6.594 6.636 6.658 6.735 6.717 6.903 4% 28 0% 0%

Gaià 167 159 163 168 160 162 167 175 183 189 182 0% 15 9% 0%

Avinyó 2.328 2.316 2.275 2.248 2.212 2.240 2.250 2.275 2.289 2.286 2.342 1% 14 1% 0%

Mura 227 205 211 203 219 227 223 224 220 231 235 0% 8 4% 0%

Rajadell 543 537 528 524 533 536 539 548 534 549 550 0% 7 1% 0%

Sant Mateu de Bages 643 637 644 620 618 611 600 603 608 614 635 0% -8 -1% 0%

Marganell 308 309 297 280 277 254 258 266 266 271 294 0% -14 -5% 0%

Navàs 6.145 6.146 6.117 6.103 6.045 6.020 6.023 6.020 6.018 5.973 6.127 3% -18 0% 0%

Sant Feliu Sasserra 660 645 626 628 612 606 600 602 605 617 616 0% -44 -7% -1%

Balsareny 3.492 3.474 3.343 3.324 3.285 3.240 3.205 3.159 3.192 3.278 3.423 2% -69 -2% -1%

Súria 6.218 6.121 5.999 5.927 5.873 5.911 5.895 5.942 5.948 5.923 5.944 3% -274 -4% -5%

Cardona 5.064 5.006 4.921 4.894 4.775 4.728 4.652 4.636 4.639 4.593 4.596 3% -468 -9% -8%

Total 177.190 176.842 175.527 174.600 174.381 175.095 176.485 178.885 180.575 180.271 183.081 100% 5891 3% 100%

EVOLUCIÓ PER 
MUNICIPIS

L’evolució per habitants també és heterogènia entre els 

diferents municipis de la comarca. Ens trobem municipis 

amb creixements poblacionals importants en nombre 

però amb un creixement relatiu moderat. En canvi, hi ha 

d’altres que experimenten creixement poblacionals 

importants pel propi municipi però que fan una aportació 

moderada al creixement global de la comarca. Finalment 

destacar alguns municipis que o bé pràcticament no han 

crescut o fins i tot has disminuït en població

Podríem diferenciar algunes tendències en quant a evolució de la població als municipis de la Comarca:

Municipis més grans que tot i tenir creixements poblacionals moderats o fins i tot molt baixos, fan 

una aportació important en el creixement poblacional global de la comarca. Aquests seria el cas 

de Manresa, Sant Fruitós del Bages o Sant Vicenç de Castellet. Entre els tres acumulen un 

creixement poblacional de més de 3.300 nous residents el que suposa més del 50% del 

creixement de la Comarca en els últims 10 anys. L’excepció seria Sant Joan de Vilatorrada que tot 

i ser el segon municipi més poblat només ha augmentat en 84 persones en els últims 10 anys

Municipis que han crescut relativament força en els últims anys en quant a nombre de població, 

tot i que aquest nombre no suposi un aportació important en nombres absoluts per la comarca. 

Són majoritàriament municipis molt petits on petites variacions en nombres absoluts impliquen 

importants creixements relatius. Els casos més destacats serien els de Talamanca, Aguilar de 

Segarra, Castellgalí, Castellfollit del Boix o Castellnou de Bages. En el cas de Castellnou de Bages, 

aquest creixement estava vinculat a la presència d’un centre de menors, tancat el 2022. Així 

doncs, és molt probable que el nombre de municipis amb una població creixent hagi disminuït. 

Municipis mitjans o petits que o bé no han crescut gens o fins i tot han perdut població. Els casos 

més destacats serien Cardona, Sant Feliu de Sasserra o Marganell. 
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Dos factors influeixen en el 

creixement d’una població: el saldo 

natural (naixements menys defuncions) 

i el saldo migratori (arribades menys 

sortides de la població). 

El gràfic 3 mostra com el creixement 

natural de la comarca del Bages s’ha 

mantingut per sota del de Catalunya i 

ha tendit a disminuir amb els anys  fins 

arribar a taxes de creixement natural 

negatives a partir del 2015 i amb una 

punta important l’any 2020 (-5’3). 

Gràfic 3. Taxa de creixement natural
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Gràfic 4. Evolució taxa bruta de mortalitat

Gràfic 5. Evolució taxa bruta de natalitat
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En aquests anys les defuncions han 

superat als naixements, situació que s’ha 

accentuat per la crisi de la Covid-19. El 

decreixement de la taxa natural al Bages i 

a Catalunya en general està influenciat per 

l’envelliment de la població i l’augment de 

residents en edat avançada, de fet, 

Catalunya és el quart any consecutiu on 

les defuncions superen els naixements.

Destaca també l’afectació de la Covin 19 

amb 1.345 persones mortes el que 

representa un increment del 37% respecte 

a l’any anterior.

Pel que fa a la taxa bruta de natalitat de la 

comarca, l’any 2010 aquesta era de 11,71 

i al 2020 de 7,72. Destaca per tant la 

disminució progressiva de la taxa de 

natalitat.

Comparativament, el Bages ha tingut unes 

taxes molt semblants a les de Catalunya 

amb una tendència decreixement comuna 

a tot el país. 

CREIXEMENT 
NATURAL
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Les migracions internes (entrades i sortides des 

de i cap a altres municipis de l’Estat) són les 

més nombroses. Menys nombroses són les que 

provenen o van cap a països de l’estranger.

No obstant això, el realment rellevant és el saldo 

resultant entre tots dos tipus de moviments 

(interiors i exteriors), és a dir, l’aportació neta de 

població.

En aquest sentit, hem pogut detectar un canvi 

de tendència en els últims anys. Si bé fins al 

2019 era més nombrosa l’aportació neta 

provinent de països de l’estranger, aquesta 

tendència canvia a partir del 2020. Són ara els 

moviments interns els que reporten un major 

augment de població. 

CREIXEMENT 
MIGRATORI
És el saldo migratori el que permet que la població 

de la comarca continuï creixent en els darrers 

anys. Les aportacions netes poden variar entre 

anys però en els últims 3 anys han superat sempre 

les 500 persones arribades de nou als municipis 

del Bages* 

Gràfic 6. Evolució saldo migratori Bages

Font: Padró Municipal d’Habitants. Altes i baixes 2017-2022
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Gràfic 7. Entrades i sortides netes de la població per migracions
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Font: Padró Municipal 
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* Aquestes dades no inclouen el municipi de 

Manresa
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2.3.ESTRUCTURA I  
TENDÈNCIA DE LA 

POBLACIÓ
Pronòstic d’envelliment en les properes dècades. Els indicadors mostren un descens de 

natalitat dels diferents territoris, menor capacitat reproductora de la població i poca capacitat 

de reemplaçament de la població activa.

La comarca del Bages es caracteritza per ser 

una població on actualment predominen les 

generacions d’edat mitjana, però amb tendència 

a un envelliment progressiu com a 

conseqüència de la baixa natalitat dels darrers 

anys.

L’edat mitjana actual de la població del Bages és 

de 43,55, molt similar a la que trobem al conjunt 

de la província que és de 42,99. La piràmide 

poblacional es concentra en les generacions 

d’entre 40 i 50 anys, de les quals depenen les 

generacions més joves, entre 0-15 anys, 

aquesta darrera amb un pes una mica més 

elevat que a la província de Barcelona.

La principal diferència entre l’estructura 

demogràfica del Bages i de la província de 

Barcelona la trobem en la menor proporció 

d’adults (d’entre 16-65 anys) ja que al Bages és 

de 63,05 i de 65,07 a la província,  però, així i 

tot, no és molt rellevant i augura unes semblants 

prediccions futures ja que l’índex de tendència 

(relació de la població de 0 a 4 anys respecta la 

de 5 a 9 anys) és molt baix a ambdós àmbits 

territorials.

Un indicador especialment rellevant a tenir en 

compte és l’índex de potencialitat (relació entre 

les dones de 20-34 anys i les dones de 35-49 

anys), ja que s’observa com al Bages és bastant 

inferior al de la província (66,46% respecte a 

70,95%)  indicant que el relleu generacional de 

les dones en edat fecunda és insuficient per 

mantenir els nivells de natalitat.

Això fa palès un índex d’envelliment molt elevat 

a tot el territori, tot i així val a dir que l’índex 

d’envelliment de la comarca és una mica inferior 

que al conjunt de la província, 121,88% respecte 

128,70%.

En aquesta línia, es pot observar que l’índex de 

recanvi de població activa del  Bages és superior 

a 100. Això significa que hi ha més gent que es 

jubila que no pas la que s’incorpora al mercat 

laboral, concretament per cada 100 joves que 

s’incorporen al mercat laboral, hi ha 120 

persones que es jubilen.

Malgrat que aquestes tendències es refereixen 

al conjunt del Bages, cal  destacar diferències 

entre municipis:

Entre els municipis més petits podem trobar 

alguns amb una marcada tendència a 

l’envelliment com ara Sant Mateu de Bages o 

Marganell. En canvi, també ens podem trobar el 

cas contrari de municipis amb un major pes de 

les generacions infantils, com seria el cas 

d’Aguilar de Segarra, Gaià i Castellnou de Bages. 

En el cas de Castellnou de Bages aquesta 

tendència es devia a la presència d’un centre de 

menors fins al 2022. Precisament la seva 

reduïda dimensió fa que sigui situacions força 

volàtils, ja que l’arribada de fluxos migratoris en 

els propers anys podria fer capgirar aquests 

indicadors. 

Els municipis grans o mitjans mostren 

indicadors semblants als del conjunt de la 

comarca. Sallent i Navarcles serien els únics 

que tot i tenir una mida mitjana mostren 

indicadors com l’edat mitjana i l'índex 

d’envelliment força per sobre de la mitjana. 15



Font: Padró continu de l’INE.

Municipis (2021)

Edat 

mitjana

%Població 0-

15 anys

%Població 

16-65 anys

%Població de 

més de 65 anys

Índex 

d'envelliment

Índex de 

tendència

Índex de 

potencialitat

Índex de recanvi

de població en 

edat activa

Aguilar de Segarra 43,4 21,0% 59,8% 19,2% 91,7% 80,0% 35,3% 158,3%

Artés 42,9 16,8% 64,8% 18,5% 110,2% 80,8% 64,3% 118.75%

Avinyó 44,9 15,3% 62,9% 21,8% 142,6% 79,7% 62,6% 138,2%

Balsareny 46,6 13,2% 64,1% 22,7% 171,2% 116,4% 68,9% 202,0%

Callús 42 18,3% 64,2% 17,5% 95,8% 95,8% 57,8% 91,9%

Cardona 48 13,3% 59,1% 27,6% 207,4% 76,7% 65,7% 193,2%

Castellbell i el Vilar 43,5 15,4% 65,8% 18,8% 122,1% 81,6% 57,8% 106,3%

Castellfollit del Boix 44,4 16,7% 62,1% 21,2% 126,7% 60,0% 66,7% 112,5%

Castellgalí 42,6 18,2% 63,0% 18,9% 103,8% 87,4% 50,9% 101,9%

Castellnou de Bages 39,1 19,2% 67,6% 13,2% 69,1% 66,0% 48,1% 56,3%

Fonollosa 44,7 14,5% 64,7% 20,9% 144,4% 82,7% 52,5% 139,7%

Gaià 40,4 19,6% 64,0% 16,4% 83,8% 116,7% 106,3% 155,6%

Manresa 43,2 16,9% 63,3% 19,8% 116,9% 88,3% 71,9% 115,9%

Marganell 49,3 9,6% 67,9% 22,5% 234,6% 45,5% 61,3% 216,7%

Monistrol de Montserrat 43,1 16,5% 64,3% 19,2% 116,0% 85,6% 62,7% 110,6%

Mura 46 15,6% 62,8% 21,7% 138,9% 33,3% 59,1% 111,8%

Navarcles 45,2 14,0% 64,5% 21,6% 154,1% 88,9% 64,9% 163,0%

Navàs 44,6 15,8% 63,0% 21,2% 134,6% 82,9% 66,0% 153,1%

Pont de Vilomara i 

Rocafort 42,2 17,0% 65,2% 17,7% 104,1% 80,8% 58,7% 101,3%

Rajadell 44,8 14,4% 65,2% 20,4% 141,8% 62,1% 58,8% 157,9%

Sallent 46,7 14,4% 59,9% 25,7% 177,8% 75,1% 68,7% 147,8%

Sant Feliu Sasserra 47,1 16,4% 56,7% 26,9% 164,4% 73,7% 69,2% 228,6%

Sant Fruitós de Bages 41,4 17,6% 66,1% 16,3% 92,3% 72,3% 61,9% 90,5%

Sant Joan de Vilatorrada 43,3 16,3% 64,5% 19,2% 117,5% 76,7% 59,7% 100,6%

Sant Mateu de Bages 49,8 12,5% 56,7% 30,8% 245,5% 104,6% 69,1% 288,9%

Sant Salvador de 

Guardiola 42,5 16,4% 66,0% 17,6% 107,1% 67,7% 53,8% 76,2%

Sant Vicenç de Castellet 43 16,9% 64,0% 19,1% 113,2% 74,4% 65,6% 123,9%

Santpedor 42,5 18,5% 62,9% 18,5% 99,9% 72,5% 50,8% 114,0%

Súria 46,1 14,0% 62,9% 23,1% 165,7% 95,4% 90,1% 168,8%

Talamanca 43,8 18,0% 60,8% 21,2% 117,5% 66,7% 34,6% 340,0%

Comarca del Bages 43,53 16,42% 63,56% 20,01% 121,88% 83,26% 66,46% 120,32%

Província de Barcelona 42,99 15,88% 65,07% 19,05% 128,70% 83,50% 70,95% 111,60%

*Càlcul dels indicador demogràfics

-Índex de tendència: (població d’entre 0-4 anys/població 

d’entre 5-9 anys)*100

-Índex de potència: (dones d’entre 20-34 anys/dones 

d’entre 35-49 anys)*100

-Índex de  recanvi de la població activa: (població d’entre 

60-64 anys/ població d’entre 20-24 anys)*100

En definitiva, tant a la comarca del Bages 

com al conjunt de la província hi ha un 

pronòstic d’envelliment en les properes 

dècades. Els indicadors mostren un descens 

de natalitat dels diferents territoris, menor 

capacitat reproductora de la població i poca 

capacitat de reemplaçament de la població 

activa.

Taula 3. Principals indicadors demogràfics municipis de la Comarca del Bages 2022
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2.4.NIVELL EDUCATIU DE LA 
POBLACIÓ

Concentració de la població amb menor nivell educatiu en les generacions més 

avançades

Font: Padró continu de l’INE.
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Gràfic 9: Població de 15 anys o més segons el nivell de formació assolit, edat quinquennal i sexe. Bages

En el gràfic es mostra el nivell de formació 

assolit segons grups d’edat. Com a tendència 

val a dir que la població de la franja d’edat més 

elevada és la que té més educació primària i 

inferior en detriment d’estudis secundaris o 

superiors. És a dir, a mesura que les 

generacions són més joves més incrementa el 

nivell d’estudis tant en homes com dones. Així 

i tot, les dones presenten un nivell d’estudis 

obtinguts accentuadament més baix que els 

homes a partir de la generació de 65 anys a 85 

o més.
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2.5.CONTEXT ECONÒMIC DE 
LA COMARCA

Terciarització de l’economia. La recuperació econòmica que s’havia començat a experimentar 

s’ha vist truncada per l’esclat de la crisis sanitària que ha fet augmentar de nou les taxes d’atur

La Comarca del Bages ha destacat 

tradicionalment per l’activitat econòmica 

industrial, sent el territori miner més 

important de Catalunya i amb la presència 

d’indústries metal·lúrgiques, químiques i 

alimentàries.

En els darrers anys, hi ha hagut un declivi 

en els llocs de feina en indústria que ha 

passat d’haver-hi 20.300 ocupats al 2005 a 

14.600 al 2020. 

Així mateix, el percentatge d’assalariats en 

el sector de la construcció també 

descendeix amb un total de 5.627 ocupats 

al 2005 a 2.915 l’any 2020. 

En canvi, els llocs de feina del sector de 

serveis s’han incrementat progressivament 

en les darreres dues dècades. 

En definitiva, hi ha hagut una terciarització 

de l’economia en detriment dels altres 

sectors donant com a resultat:

• un 65% de la població ocupada del Bages 

treballa en el sector dels serveis; 

• un 29% en la indústria;

• un 5% en construcció;

• i finalment, un 1% en agricultura essent 

aquest darrer el sector que s’ha 

mantingut en menys presència dins la 

comarca.

Agricultura

1%

Indústria

29%

Construcció

5%

Serveis

65%

Font: Hermes. Departament d’Empresa i Ocupació en base a dades de la Tresoreria General de Seguretat Social
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Gràfic 10: Percentatge d’assalariats per subsector econòmic. 

Bages 2021

Gràfic 11: Evolució nombre d’assalariats per sector econòmic. Bages 2021
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TAXA D’ATUR
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Gràfic 12: Evolució taxa atur registrat 2008-2021. Bages i 

Província de Barcelona 2008-2021

La taxa d’atur, a març del 2021, a la 

comarca del Bages és de 14,45%.

A nivell comparatiu, s’observa com 

l’evolució de la taxa d’atur de la comarca 

segueix una tendència una mica superior a 

la del conjunt de la província de Barcelona 

que se situa al 13,40% el març de 2020.

En quant a la seva evolució, veiem com 

clarament aquesta ha estat marcada durant 

els últims anys per la crisis econòmica  que 

va començar l’any 2008 i que va fer 

augmentar la taxa d’atur fins al 19,19% a la 

província de Barcelona i 20,34% a la 

comarca del Bages. En nombres absoluts la 

població aturada va arribar fins a 15.589 

persones.

Entre el 2013 i el 2020 la taxa d’atur va 

descendint progressivament fins a situar-se 

en 11,55% al Bages i a 10,53% a la 

província de Barcelona. 

Però al març el 2020 aquesta tendència es 

trenca amb l’esclat de la crisis sanitària 

provocada per la Covid-19. La pandèmia i la 

crisis econòmica que ha comportat ha fet 

augmentar les taxes d’atur que a dia d’avui 

encara no mostres signes de recuperació al 

Bages. 

Font: Hermes. Departament d’Empresa i Ocupació en base a dades de la 

Tresoreria General de Seguretat Social
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2.6.PODER ADQUISITIU DE 
LA POBLACIÓ

Lleuger increment del nivell d’ingressos de les famílies en la darrera dècada tot i que encara es 

mantenen molt per sota de la mitjana provincial. Distribució similar de la renda entre els 

diferents municipis de la comarca
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Font: Hermes. Agenda Estatal d’Administració Tributària (AEAT)

El Bages té un nivell de renda familiar disponible 

per habitant de 19.167€ l’any 2020. És una xifra 

inferior a la del conjunt de la província que 

actualment se situa en 20.817€/any

S’observa com la tendència ha anat a l’alça en els 

darrers anys, concretament a partir del 2015, ja que 

entre el 2011 i 2014 la renda per habitant va 

disminuir per la crisi econòmica. Així mateix, entre 

els 2019 i 2020 existeix una altra baixada de la 

renda a causa de l’atur parcial o total de moltes 

activitats econòmiques durant l’esclat de la 

pandèmia i l’augment generalitzat de l’atur.

Segons les dades oficials, el Bages és la cinquena 

comarca de Catalunya amb major nivell de renda 

per habitant per sota d’Osona i per sobre del 

Maresme.

Gràfic 13: Evolució RFDB per habitant 2010-2018. Comparació 

Bages i comarques centrals

La següent taula mostra la Renda Bruta Familiar 

Disponible per habitant dels diferents municipis que 

conformen la comarca del Bages. La mitjana de RBFD 

per habitant del Bages és de 19.167€/any. 

A grans trets s’observa com el nivell de renda per 

habitant és bastant similar entre els municipis. Els 

municipis amb més renda per habitant són Sant Fruitós 

de Bages i Santpedor amb 21.080 euros i 21.013 euros 

respectivament per habitant seguit d’Aguilar de Segarra 

i Manresa.

DESIGUALTATS 
DE RENDA 
ENTRE 
MUNCIPIS
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Municipis Euros per habitant

Índex 

(àmbit=100)
Sant Fruitós de Bages 21.080 109,98

Santpedor 21.013 109,63

Aguilar de Segarra 20.104 104,89

Manresa 19.779 103,19

Gaià 19.753 103,06

Castellnou de Bages 19.650 102,52

Callús 19.445 101,45

Castellgalí 19.415 101,29

Talamanca 19.378 101,1

Pont de Vilomara i 

Rocafort, El
19.147 99,9

Artés 19.085 99,57

Castellfollit del Boix 19.081 99,55

Monistrol de 

Montserrat
19.030 99,29

Sant Salvador de 

Guardiola
19.004 99,15

Sant Feliu Sasserra 18.996 99,11

Cardona 18.898 98,6

Mura 18.819 98,19

Castellbell i el Vilar 18.776 97,96

Avinyó 18.758 97,87

Navàs 18.735 97,75

Fonollosa 18.569 96,88

Rajadell 18.556 96,82

Balsareny 18.311 95,53

Sant Mateu de Bages 18.164 94,77

Navarcles 18.042 94,13

Sant Joan de 

Vilatorrada
17.733 92,52

Marganell 17.572 91,68

Sant Vicenç de 

Castellet
17.375 90,65

Sallent 17.140 89,43

Súria 17.086 89,15

Total 19.167 100

En canvi, Súria i Sallent -amb 

17.086 euros i 17.140 euros 

respectivament- es situen com 

els municipis amb la renda per 

habitant més baixa de la 

comarca.

La resta de municipis se situen 

entre aquests dos valors. En 

definitiva malgrat que la renda 

no és idèntica en tot el territori 

de la comarca, les diferències 

no són molt accentuades (varia 

de 4 mil euros entre el territori 

amb més renda disponible i el 

que en té menys) i això 

demostra l’homogeneïtat 

econòmica per habitant dels 

diferents municipis del Bages.

Per posar un exemple 

comparatiu, la diferència entre 

el municipi de més renda de la 

província de Barcelona i el de 

menys renda, és de 

22.000€/any per persona. 

Taula 4. RFDB per habitant dels municipis de la Comarca del Bages, 2021

Font: Hermes. Agenda Estatal d’Administració Tributària (AEAT)
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2.7.POBLACIÓ DE 
NACIONALITAT ESTRAGERA
Heterogeneïtat en la taxa d’estrangeria entre els municipis de la Comarca. Major presència de 

població estrangera a la capital de comarca i municipis mitjans. La marroquina és clarament la 

principal nacionalitat entre la població estrangera  

Font: Padró continu de l’INE.

S. Vicenç 

Castellet 15%

S.t Joan de 

Vilatorrada 

9%

S. Fruitós de 

Bages 7%

Artés 

11%

Navàs 

11%

Súria 9%

S. Salvador de 

Guardiola 6%

Sallent 

8%

Navarcles

6%

Cardona 

7%

Castellbell i 

el Vilar 9%

Santpedor 

5%

Pont De Vilomara I 

Rocafort (El) 8%

Avinyó 13%

Callús 

10%

Castellnou De 

Bages 9%

Balsareny 

11%

Castellgalí 5%

Fonollosa 4%

Sant Mateu De 

Bages 5%

Rajadell 

5%

Marganell 

9%

Castellfollit Del Boix 

4%

Gaià 4%

Mura 3%

Aguilar De 

Segarra 3% Talamanca 2%

Monistrol de 

Montserrat 

15%

Manresa 

19%

Sant Feliu 

Sasserra 5%

Mapa 2. Taxa d’estrangeria per municipis de la Comarca del Bages, 2022.
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MUNICIPIS

Població 

nacionalitat 

estrangera

Total 

població

Taxa 

d'estrangeria 

Manresa 15.027 78.192 19%

Monistrol De 

Montserrat 494 3.243 15,2%

Sant Vicenç De 

Castellet 1474 10.139 14,5%

Avinyó 296 2.342 12,6%

Balsareny 387 3.423 11,3%

Artés 666 5.927 11,2%

Navàs 682 6.127 11,1%

Callús 205 2.144 9,6%

Castellnou De Bages 141 1.496 9,4%

Sant Joan De 

Vilatorrada 1018 10.864 9,4%

Súria 549 5.944 9,2%

Marganell 26 294 8,8%

Castellbell I El Vilar 345 3.999 8,6%

Sallent 586 6.903 8,5%

Pont De Vilomara I 

Rocafort 309 4.068 7,6%

Sant Fruitós De 

Bages 671 9.151 7,3%

Cardona 323 4.596 7,0%

Navarcles 374 6.098 6,1%

Sant Salvador De 

Guardiola 193 3.400 5,7%

Sant Feliu Sasserra 33 616 5,4%

Santpedor 405 7.712 5,3%

Sant Mateu De Bages 30 635 4,7%

Castellgalí 104 2.259 4,6%

Rajadell 25 550 4,5%

Gaià 8 182 4,4%

Castellfollit Del Boix 19 469 4,1%

Fonollosa 62 1.559 4,0%

Aguilar de Segarra 9 291 3,1%

Mura 6 235 2,6%

Talamanca 4 223 1,8%

La taxa d’estrangeria ens mostra el 

percentatge de població de nacionalitat 

estrangera resident a un municipi. 

En aquest sentit Manresa, com a capital de 

comarca, és el municipi amb una taxa 

d’estrangeria més alta (19%) i un total de 

15.027 ciutadans i ciutadanes de nacionalitat 

estrangera. Molt lluny de la resta de municipis 

amb percentatges dispars però clarament 

inferiors.

Si ens fixem amb la resta de municipis, 

Monistrol de Montserrat seria el municipi amb 

una taxa d’estrangeria més alta (15%) però 

seguit de prop per Sant Vicenç de Castellet 

que, a més, és el que acull a un major nombre 

absolut de residents d’altres nacionalitats 

(1.474). Seguits a aquests dos casos, 

apareixen tot un seguit de municipis mitjans 

amb percentatges similars entre el 9 i 12%

Són clarament els municipis més petits els 

que presenten una taxa d’estrangeria més 

baixa. 

Així, podem afirmar que la població de 

nacionalitat estrangera resideix principalment 

a la capital de comarca o a municipis mitjans.

En quant a les principals nacionalitats 

presents, la marroquina és la més nombrosa. 

Prop del 40% de la població de nacionalitat 

estrangera té aquesta nacionalitat. 

Les tres nacionalitats més nombroses que 

segueixen a la marroquina serien Romania, 

Polònia i Ucraïna. 

Destacar però, l’ampli percentatge d’altres 

nacionalitats diverses que agrumés més de 

38% de les persones de nacionalitat 

estrangera.

TAXA 
D’ESTRANGERIA

Gràfic 14. Distribució de les principals nacionalitats 

estrangeres

Marroc; 

34,9%

Romania; 

14,3%
Polònia; 4,4%

Ucraïna; 4,3%

Hondures; 

3,6%

Altres; 38,4%

Taula 5. Taxa d’estrangeria municipis de la Comarca del Bages, 2022
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2.8.POBLACIÓ NOUVINGUDA

Detall sobre les persones de nacionalitat estrangera que han arribat 

del 2018 al 2022

n % nº % n %

Romania 219 47,9% 238 52,1% 457 7,1%

Itàlia 51 40,5% 75 59,5% 126 2,0%

Ucraïna 54 50,0% 54 50,0% 108 1,7%

Polònia 33 46,5% 38 53,5% 71 1,1%

Rússia 34 69,4% 15 30,6% 49 0,8%

Regne Unit 19 44,2% 24 55,8% 43 0,7%

Alemània 23 57,5% 17 42,5% 40 0,6%

Resta Europa
118 49,6% 120 50,4% 238 3,7%

Marroc 889 36,0% 1578 64,0% 2467 38,3%

Senegal 29 24,0% 92 76,0% 121 1,9%

Gàmbia 4 6,6% 57 93,4% 61 0,9%

Argèlia 12 24,0% 38 76,0% 50 0,8%

Mali 9 22,0% 32 78,0% 41 0,6%

Resta Àfrica 32 28,3% 81 71,7% 113 1,8%

Hondures 324 81,4% 74 18,6% 398 6,2%

Colòmbia 177 56,0% 139 44,0% 316 4,9%

Veneçuela 108 55,1% 88 44,9% 196 3,0%

Paraguai 107 60,8% 69 39,2% 176 2,7%

Argentina 73 52,9% 65 47,1% 138 2,1%

Brasil 60 60,6% 39 39,4% 99 1,5%

Cuba 57 59,4% 39 40,6% 96 1,5%

Perú 59 65,6% 31 34,4% 90 1,4%

Equador 32 44,4% 40 55,6% 72 1,1%

República 

Dominicana 38 55,9% 30 44,1% 68 1,1%

Bolívia 33 78,6% 9 21,4% 42 0,7%

Xile 26 61,9% 16 38,1% 42 0,7%

Resta 

Amèrica 123 60,6% 80 39,4% 203 3,2%

Pakistan 68 22,7% 231 77,3% 299 4,6%

Xina 36 57,1% 27 42,9% 63 1,0%

Índia 24 35,8% 43 64,2% 67 1,0%

Resta Àsia 46 56,1% 36 43,9% 82 1,3%

O
C

E
A

N
IA

Conjunt 

Oceania
5 55,6% 4 44,4% 9 0,1%

2.922 45,4% 3.519 54,6% 6.441 100,0%

Total 

Nacionalitat persones 

nouvingudes

TOTAL

E
U

R
O

P
A

À
F

R
IC

A
A

M
È

R
IC

A
À

S
IA

Dones HomesDes de l’any 2018 i 

fins al març del 

2022 han arribat a 

la comarca del 

Bages 6.441 

persones de 

nacionalitat 

estrangera.

La nacionalitat 

majoritària ha estat 

la marroquina que 

representa el 39% 

de les altes amb un 

predomini d’homes 

(64%).

A molta distància es 

troben la segona 

nacionalitat més 

nombrosa entre les 

persones 

nouvingudes, la 

romanesa (7%).

Val a dir però, que 

la suma de 

persones 

provinents de 

països 

llatinoamericans, és 

molt superior, no a 

les persones que 

provenen del 

Marroc, però sí a la 

que provenen 

d’Europa. 

Font: PMH. Altes per omissió, altres directament de l’estranger i altres provinents d’altres municipis de l’Estat. Persones de nacionalitat estrangera. Del 

2018 al 2022 

Taula 6. Nacionalitat de les persones estrangeres arribades a la Comarca del Bages, 2018-2022
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Gràfic 15: estructura per edat i sexe persones nouvingudes de 

nacionalitats europees al Bages 2018-2022 

Font: PMH. Altes per omissió, altres directament de l’estranger i altres 

provinents d’altres municipis de l’Estat. Persones de nacionalitat 

estrangera. Del 2018 al 2022 
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Gràfic 17: estructura per edat i sexe persones nouvingudes de 

nacionalitats africanes al Bages 2018-2022 
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Gràfic 18: estructura per edat i sexe persones nouvingudes 

de nacionalitats asiàtiques al Bages 2018-2022 

Gràfic 16: estructura per edat i sexe persones nouvingudes 

de nacionalitats americanes al Bages 2018-2022 

• Destaca la forta presència 

d’infants.

• També destaca la 

presència d’edats més 

longeves que arriben fins 

als 109 anys.

• Destaca la forta presència d’homes 

joves. Especialment de 18 a 21 anys. 

Molts d’ells són joves que van arribar 

quan encara eren menors d’edat i 

alguns sense acompanyament familiar

• Destaca la presència 

de dones en edat 

activa 

• Destaca la joventut del 

conjunt d’aquesta població 

en general.

• També el major pes dels 

homes en general

ESTRUCTURA 
POBLACIONAL

L’estructura per edat i sexe de la població 

nouvinguda en els últims 5 anys presenta 

característiques molt diferents segons el 

continent d’origen de la població. Això denota 

comportaments migratoris també molt dispars 

segons l’origen de la població. A continuació 

presentem els trets més característics 
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Font: PMH. Altes per omissió, altres directament de l’estranger i altres provinents d’altres municipis de l’Estat. Persones de nacionalitat estrangera. Del 

2018 al 2022 

MUNICIPIS 
D’ASSENTAMENT

S. Vicenç 

Castellet 881

S.t Joan de 

Vilatorrada 

582

S. Fruitós de 

Bages 469

Artés 

418

Navàs 

400

Súria 393

S. Salvador de 

Guardiola 389

Sallent 

371

Navarcles

320

Cardona 

287

Monistrol De 

Montserrat 

274

Castellbell i 

el Vilar 258

Santpedor 230

Pont De Vilomara I 

Rocafort (El) 195

Avinyó 176

Callús 

175

Castellnou De 

Bages 159

Balsareny 

145

Castellgalí 

102

Fonollosa 73

Sant Mateu De 

Bages 36

Sant Feliu 

Sasserra 32

Rajadell 

19

Marganell 

16

Castellfollit Del Boix 

11

Gaià 11

Mura 5

Aguilar De 

Segarra 4 Talamanca 4

Sant Vicenç de Castellet és el municipi on més 

persones nouvingudes de nacionalitat estrangera 

han arribat en els últims anys, concretament 881 

persones. 

Destaca també Sant Joan de Vilatorrada amb 582 

persones nouvingudes en els últims 5 anys. 

Els fluxos migratoris dels últims 5 anys tenen 

molt a veure amb la població de nacionalitat 

estrangera ja assentada al territori i que exerceix 

de pol d’atracció, però no només. 

Així ens trobem municipis que tot i tenir taxes 

d’estrangeria de les més elevades, no són els 

que més població nouvinguda ha acollit els 

últims 5 anys. Aquest seria el cas de Monistrol, 

Avinyó i Balsareny. 

El mercat de l’habitatge, les oportunitats laborals, 

l’existència o no de transport públic, etc. poden 

ser altres factors rellevants a l’hora d’explicar les 

diferències entre els fluxos migratoris dels 

municipis del Bages. Mapa 3. Població nouvinguda per municipis, Bages, 2022.
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Municipi de destí

Dona Home Total general Població Posició que 

ocupa per 

grandàrian % n % n % 2022

Sant Vicenç De Castellet
389 44,2% 492 55,8% 881 13,7% 10.139 2

Sant Joan De Vilatorrada
280 48,1% 302 51,9% 582 9,0% 10.864 1

Sant Fruitós De Bages 252 53,7% 217 46,3% 469 7,3% 9.151 3

Artés 178 42,6% 240 57,4% 418 6,5% 5.927 9

Navàs 195 48,8% 205 51,3% 400 6,2% 6.127 6

Súria 201 51,1% 192 48,9% 393 6,1% 5.944 8

Sant Salvador De 

Guardiola 65 16,7% 324 83,3% 389 6,0% 3.400 14

Sallent 163 43,9% 208 56,1% 371 5,8% 6.903 5

Navarcles 182 56,9% 138 43,1% 320 5,0% 6.098 7

Cardona 124 43,2% 163 56,8% 287 4,5% 4.596 10

Monistrol De Montserrat
122 44,5% 152 55,5% 274 4,3% 3.243 15

Castellbell I El Vilar 128 49,6% 130 50,4% 258 4,0% 3.999 12

Santpedor 118 51,3% 112 48,7% 230 3,6% 7.712 4

Pont De Vilomara I 

Rocafort (El) 90 46,2% 105 53,8% 195 3,0% 4.068 11

Avinyó 77 43,8% 99 56,3% 176 2,7% 2.342 16

Callús 89 50,9% 86 49,1% 175 2,7% 2.144 18

Castellnou De Bages 15 9,4% 144 90,6% 159 2,5% 1.496 20

Balsareny 72 49,7% 73 50,3% 145 2,3% 3.423 13

Castellgalí 55 53,9% 47 46,1% 102 1,6% 2.259 17

Fonollosa 48 65,8% 25 34,2% 73 1,1% 1.559 19

Sant Mateu De Bages 21 58,3% 15 41,7% 36 0,6% 635 21

Sant Feliu Sasserra 15 46,9% 17 53,1% 32 0,5% 616 22

Rajadell 12 63,2% 7 36,8% 19 0,3% 550 23

Marganell 6 37,5% 10 62,5% 16 0,2% 294 25

Castellfollit Del Boix 7 63,6% 4 36,4% 11 0,2% 469 24

Gaià 5 45,5% 6 54,5% 11 0,2% 182 29

Mura 3 60,0% 2 40,0% 5 0,1% 235 27

Aguilar De Segarra 2 50,0% 2 50,0% 4 0,1% 291 26

Talamanca 3 75,0% 1 25,0% 4 0,1% 223 28

Total general 2.917 45,3% 3.518 54,7% 6.435 100,0% 104.889 29

Un altre factor que també influeix és la mida 

del municipi. Així, els municipis més grans 

acostumen a ser aquells que més població 

nouvinguda acull. 

Alguns municipis però s’escapen d’aquesta 

lògica:

• Artés i Sant Salvador de Guardiola serien dos municipis 

que han acollit a un nombre força elevat de persones 

nouvingudes de nacionalitat estrangera però que en canvi 

tenen poblacions més petites. Aquest fet s’explica, en part, 

per la presència d’un centre de menors a Sant Salvador de 

Guardiola. 

• Santpedor, per contra, tot i ser un municipi força gran, ha 

acollit a un nombre força reduït de persones nouvingudes. 

Taula 7. Població nouvinguda de nacionalitat estrangera per municipis, comarca del Bages, 2021
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A N À L I S I  D E L S  

P R O J E C T E S

3.  SERVEI D’ACOLLIDA, 
CIUTADANIA I  

CONVIVÈNCIA DEL BAGES
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3.1 .SERVEI  D’ACOLLIDA 

CIUTADANIA I  CONVIVÈNCIA 

DEL CCB

El Consell Comarcal del Bages neix l’any 1988 i 

aglutina els 29 municipis de la comarca. Aquest 

ens supramunicipal, així com els seus homòlegs 

comarcals són òrgans competents en cooperació, 

assessorament i coordinació dels ajuntaments, 

prestant assistència tècnica, jurídica i econòmica 

als municipis. Entre les seves funcions destaca 

(article 245 de la Llei de l’organització comarcal 

de Catalunya): 

• Cooperar econòmicament en la realització 

de les obres, els serveis o les activitats dels 

municipis.

• Garantir, subsidiàriament, la prestació dels 

serveis municipals obligatoris en els 

municipis que, per raó de llur població, no 

estan obligats a prestar-los.

• Cooperar amb els municipis en l’establiment 

de nous serveis necessaris per al 

desenvolupament del territori.

En aquest context, el Consell Comarcal té un paper 

de coordinació de polítiques i de prestació de 

serveis a la ciutadania, en especial de col·laboració 

i suport amb les poblacions de menys de 20.000 

habitants i que en el cas de la comarca del Bages 

són tots menys Manresa. Altres articles que 

detallen la regularització del paper del Consell 

Comarcal són (Llei 12/2007 d’11 d’octubre de 

Serveis Socials):  

• Article 34.3: “L’àrea bàsica de serveis socials 

(ABSS, en endavant) ha d’agrupar els 

municipis de menys de vint mil habitants. En 

aquest cas, la gestió correspon a la comarca

o a l’ens associatiu creat especialment amb 

aquesta finalitat”.

• Article 31.2: “Les comarques supleixen els 

municipis de menys de vint mil habitants en 

la titularitat de les competències pròpies dels 

serveis socials bàsics, en el cas que aquests 

municipis no estiguin en condicions d’assumir 

directament o mancomunadament”.

En el cas concret de la comarca del Bages, la 

gestió d’aquests serveis es porta directament des 

dels mateixos municipis independentment del 

nombre d’habitants, coordinats des del Consell 

Comarcal, que té l’ABSS del Bages amb 29 

municipis, excepte Manresa. 

Pel que fa a l’organització de la prestació de 

serveis, el Consell Comarcal té una organització 

per àrees, concretament 11 àrees diferents:
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PRESIDÈNCIA

GERÈNCIA

ÀREES

Àrea de Presidència, Vicepresidència 

i Projectes Estratègics

Àrea d'Atenció Social Especialitzada

Àrea de Medi Ambient 

Àrea de Turisme

Àrea d'Administració i Transparència 

Àrea de Serveis Socials Bàsics, 

Dones i Polítiques d'Igualtat

Àrea de Promoció Econòmica i 

Desenvolupament Rural

Àrea de Territori i Mobilitat

Àrea d'Educació i Cultura

Àrea de Suport als Municipis i 

Consum

Àrea de Joventut i Habitatge

Servei d’Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment

Servei Especialitzat d’Atenció a la 

Infància i Adolescència (SEAIA)

Servei de Primera Acollida del Bages

Servei d'Assessorament d'Estrangeria

Sensibilització i convivència

(Adreçat a tota la ciutadania)

Servei d’Interpretació Lingüística

Refugi i protecció internacional o 

subsidiària

Joves migrats sols

ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA

Serveis 

implicats en 

l’estudi
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LA LLEI 
D’ACOLLIDA 

L’article 138.1 de l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya disposa que s’ha d’establir per llei un 

marc de referència per a l’acolliment i la 

integració de les persones immigrades.

Seguint aquest precepte, el Parlament de 

Catalunya va aprovar el 28 d’abril de 2010 la Llei 

10/2010 d’acollida de les persones estrangeres 

immigrades i les retornades a Catalunya amb 

l’objectiu de promoure l’autonomia i la igualtat 

d’oportunitats assolint una major cohesió social. 

Per aconseguir-ho, la llei crea un servei de 

primera acollida homogeni, sistematitzat i 

universal a través dels ens locals, un servei que 

esdevindrà un conjunt d’eines formatives a 

l’abast dels usuaris i que contindrà les següents 

actuacions:

• Entrevista amb un/a agent d’acollida.

• Formació bàsica en llengua catalana.

• Formació sobre el mercat de treball.

• Informació sobre el model de societat 

catalana.

• Informació sobre drets i deures, a més del 

marc jurídic d’estrangeria.

L’obligació de garantir el servei correspon als ens 

locals i a la Generalitat. Es pot prestar 

directament o a través dels agents socials i 

entitats privades, d’acord amb la normativa 

vigent. Els ajuntaments han d’informar a cada 

nou veí o veïna de l’existència del servei i com 

inscriure-s’hi, en el moment de notificació de 

l’empadronament.

Posteriorment, la Generalitat de Catalunya aprovà 

mitjançant el 18 de novembre de 2014, el Decret 

150/2014, que desplega reglamentàriament la 

Llei d’Acollida, dona compliment a l’article 138.1 

de l’Estatut i regula el servei de primera acollida.

L’ACCIÓ DEL 
CCB

Segons la Llei (article 21), només els 

municipis de més de 20.000 habitants tenen 

l’obligació de prestar directament el servei 

d’acollida a les persones estrangeres 

migrades, sol·licitants d’asil i refugiades que 

s’empadronen al municipi. Aquells que tenen 

menys població, poden prestar-ho 

directament en el cas de complir amb els 

requisits que determina el reglament o per 

mitjà d’ens supramunicipals com els consells 

comarcals. 

És aquí on entra en joc el Consell Comarcal 

del Bages desplegant el Servei d’Acollida, 

Ciutadania i Convivència per als municipis 

que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis 

Socials del Bages. Aquest servei treballa per 

l’acollida i la inclusió de les persones 

estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil o 

de protecció subsidiària, refugiades, 

apàtrides i retornades i de les seves famílies, 

i als adolescents i joves migrats sols. També 

per donar suport als ajuntaments de la 

comarca en l’impuls de polítiques en aquest 

àmbit, i per tal d’afavorir la diversitat, la 

convivència, la igualtat, la no discriminació i 

promoure la cohesió social a la comarca.

Els recursos que ofereix el Consell Comarcal 

del Bages en el marc de l’Acollida, Ciutadania 

i Convivència són:

• Servei de Primera Acollida (S1A)

1. Servei d’Assessorament d'Estrangeria

2. Servei d’Interpretació Lingüística 

3. Refugi i protecció internacional i 

subsidiària

4. Atenció a joves migrats sols

5. Sensibilització i conviviència
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3.2.SERVEI  DE PRIMERA 

ACOLLIDA

Conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris i 

usuàries potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per 

facilitar el viure i treballar a Catalunya:

S’adreça a les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les 

refugiades, les apàtrides i les retornades, i als joves migrats a partir dels 16 anys. 

Els objectius d’aquest servei són:

• Garantir que totes les persones estrangeres 

immigrades, les sol·licitants d'asil o de protecció 

subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les 

retornades puguin accedir al Servei de Primera 

Acollida (S1A) del Bages, independentment del seu 

municipi de residència i la seva situació 

administrativa.

• Promoure circuits d'acollida especialitzada adaptats a 

aquelles persones o col·lectius més vulnerables: 

joves migrats sols, persones sol·licitants de protecció 

internacional, dones que treballen com a internes, 

dones no alfabetitzades, etc.

• Garantir la descentralització i l'equilibri territorial en la 

realització dels mòduls vinculats al Servei de Primera 

Acollida 

• Promoure polítiques d'acollida locals a tota l'Àrea 

Bàsica de Serveis Socials del Bages, augmentant el 

percentatge de  persones estrangeres immigrades, 

les sol·licitants d'asil o de protecció subsidiària, les 

refugiades, les apàtrides i les retornades inscrites al 

S1A, tenint en compte que afavoreix la seva inclusió 

social i també la seva regularització a l'hora de 

demostrar esforç d'integració: Circuit de Primera 

Acollida i certificacions pertinents, informació del 

servei a tots els municipis des del moment que 

s'empadronen, sessions de benvinguda, entrevistes 

d'acollida, actes d'acollida i reconeixement, guies 

d'acollida municipals, etc.
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La formació que s’ofereix (120h) permet 

l’obtenció del Certificat de Primera Acollida. Per 

obtenir-ho cal haver realitzat mínim el 75% de 

cada mòdul i és un document amb eficàcia 

jurídica i valor probatori que és d'utilitat en els 

processos d'estrangeria (arrelament social, 

modificació I/o renovació d'autoritzacions de 

residència) o adquisició de la nacionalitat, entre 

d'altres. El mateix certificat pot ser d'utilitzat  a 

l'hora de buscar feina o de fer valer la seva 

informació i experiència.

Els continguts a acreditar es divideixen en els 

següents mòduls:

• MÒDUL A: actuacions en competències 

lingüístiques bàsiques i en alfabetització 

en català (90h). 

• MÒDUL B: L’objectiu del mòdul és el 

d’adquirir coneixements bàsics amb 

relació al món laboral i la recerca activa 

d’ocupació, així com temes laborals 

vinculats en estrangeria (15h). De forma 

més concreta, els temes que es tracten 

són:

1. Drets i deures laborals i altres 

normes culturals a tenir en compte. 

2. El mercat laboral, marc legal 

d’estrangeria i el paper dels 

sindicats. 

3. Funcionament del mercat laboral. 

4. Recerca de feina. 

5. Altres temes laborals vinculats a 

estrangeria. 

• MÒDUL C: L’objectiu del mòdul és el 

d’adquirir coneixements de la societat 

catalana , la comarca, el municipi i els 

serveis i recursos públics de l’entorn 

més proper. Es tracta d’un mòdul 

formatiu que facilita el coneixement de 

l’entorn i, per tant, garanteix sobretot, 

l’autonomia i l’equitat de les persones per 

accedir als Serveis Públics en funció dels 

seus interessos o necessitats.  (15h) Els 

temes que es tracten són:  

1. Catalunya: història i geografia. 

Institucions públiques de Catalunya. 

2. Serveis públics.

3. Espai públic i convivència 

4. Drets i deures dels ciutadans i 

ciutadanes a Catalunya 

5. Tràmits d’estrangeria (temari adaptat 

a les necessitats del grup). 

• MÒDUL D (no obligatori, però 

recomanable. El Departament aposta per 

incorporar-lo al circuit d’S1A, i el Consell 

Comarcal ho promou). El mòdul 

consisteix en la prevenció de violències 

masclistes, de 15 hores. Aquest mòdul 

formatiu es va començar a impartir 

durant el segon semestre del 2019. Té 

per objectiu prevenir i sensibilitzar sobre 

la violència masclista, així com detectar-

les a través d’una sessió amb el SIAD del 

Bages per tal d’aproximar el servei a 

totes les dones de la comarca. 
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A més, durant aquest any s’han confeccionat Guies d’Acollida a diferents municipis de la 

comarca. Aquestes guies compten amb informació relativa a:

• Empadronament

• S1A

• Targeta sanitària

• Escolarització dels/ dels fills i les filles

• Documentació administrativa

• Recerca de feina

• Formació per a persones adultes: català

• Serveis socials bàsics

• Habitatge

• Dona

• Servei d’Intervenció Especialitzada de la Catalunya Central

• LGTBI Bages

• (Dis) capacitats

• Joventut

• Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC)

• Altres serveis municipals

• Entitats de suport a la comarca

• Altres entitats de la comarca i del territori

• Festes i fires

• Telèfons d’interès. 34



DADES DEL 
SERVEI

Des de la seva creació l’any 2016 i fins al juliol 

del 2022 el S1A ha atès a un total de 1.201 

persones amb intensitats diferents segons 

l’any. Si bé es va poder experimentar un 

creixement molt important durant els primers 

anys de funcionament, la crisi sanitària 

provocada per la COVID-19 també va tenir un 

efecte directe en els fluxos migratoris fent 

disminuir durant el 2020 i 2021 en nombre de 

persones demandants del servei. Ara bé, les 

dades recollides fins al juliol del 2022 apunten 

a un nou augment donat que ja s’ha superat el 

nombre de persones ateses de l’any anterior. 

En finalitzar l’any 2022 es podrà valorar 

l’efecte del final d’aquesta crisi i del conflicte 

bèl·lic que va esclatar a Ucraïna al febrer 

d’aquest any. Com veurem tot seguit, aquest 

últim fenomen ha comportat desenvolupar 

nous serveis i un important esforç d’adaptació 

per part del servei. 
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Gràfic 20: Distribució per edats i sexe de la 

població donada d'alta al servei, 2020

Però no totes les persones ateses pel S1A 

obtenen el certificat final que, com hem 

mencionat, és necessari haver cursat el 75% 

dels mòduls formatius A, B i C. En el cas 

concret del mòdul A de català, algunes 

personés només fan 45h que és el mínim que 

necessiten per tramitar l’arrelament social.

Un dels motius pels quals aquestes persones 

no acaben el circuit és perquè l’oferta 

formativa no es suficient (motiu principal), 

canvien de municipi o no acaben de veure’n la 

utilitat.

A continuació presentem les dades relatives a 

les persones que sí que van obtenir aquest 

certificat per anys: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

8 25 35 47 2 89

Pel que fa a la distribució per edat i sexe de 

les persones donades d’alta al servei durant 

l’any 2020 podem veure que el nombre de 

123 dones donades d’alta, gairebé triplica 

les 46 inscripcions realitzades pels homes. 

Però aquest desequilibri es dona 

especialment en les dones majors de 30 

anys i no tant en la franja de 15 a 29 anys. 

0

-26

-20

0

28

95

-15 anys

de 15 a 29 anys

30 o + anys

Homes Dones

Gràfic 19: Evolució del nombre de persones ateses 

pel S1A 2016-2022
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Finalment,  de les persones 

inscrites trobem que gairebé la 

meitat, el 44,9%, són de 

nacionalitat marroquina. Així 

doncs, es tracta d’un elevat 

nombre per davant del 15,38% 

de persones amb nacionalitat 

hondurenya que representa el 

segon col·lectiu quant al nombre 

d’inscripcions i del 8,28% i 6,5% 

que representen les xifres de 

persones amb nacionalitat 

colombiana i veneçolana. 

Marroc; 45%

Hondures; 15%Veneçuela; 6%

Colòmbia; 8%

Altres 

nacionalitats (24); 

25%

Gràfic 21: Distribució per nacionalitats de les persones 

inscriptes al S1A, 2020

Des de l’inici del servei han anat augmentant els cursos de formació que s’ofereixen des del S1A. 

Només l’any 2020 va suposar un impàs en aquesta tendència creixent a  causa de la situació 

provocada per la crisi sanitària i la impossibilitat de realitzar cursos presencials. Val a dir que el 

S1A va oferir la possibilitat de fer-los de forma online, aspecte que s’ha valorat de forma molt 

positiva. 

Gràfic 22: Mòduls de formaicó

realitzats des del 2017-2021
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Aquest augment total en el nombre de cursos és provocat per dos aspectes fonamentals:

- El mateix desplegament de la Llei d’Acollida

- L’augment de la demanda provocada per un augment de persones arribades de l’estranger

en els últims anys i per l’augment de demandes dels municipis de l’ABSS del Bages

- L’augment dels cursos oferts del mòdul B, amb un format descentralitzat i suport de CITE, i

la incorporació del Mòdul D relatiu a la prevenció de violències masclistes 36



Per últim, mostrem una taula que relaciona l’any i els municipis on s’han fet cursos d’acollida:

Municipis de 

l’ABSS del Bages

Població 

total 

(2021)

Nº persones 

nouvingudes 

al municipi en 

els últims 5 

anys

Persones 

donades 

d’alta al S1A 

en 2021-

2022

2016

(4)

2017

(11)

2018

(15)

2019

(11)

2020

(6)

2021

(8)

Aguilar de Segarra 291 4 0

Artés 5.927 418 20 Sí Sí Sí

Avinyó 2.342 176 3 Sí Sí Sí

Balsareny 3.423 145 3 Sí Sí Sí

Callús 2.144 175 7 Sí Sí Sí

Cardona 4.596 287 2 Sí Sí Sí

Castellbell i el Vilar 3.999 258 2 Sí Sí

Castellfollit del Boix 469 11 0

Castellgalí 2.259 102 0

Castellnou de Bages 1.496 159 9 Sí Sí Sí Sí

Fonollosa 1.559 73
0

Gaià 182 11 1

Marganell 294 16 0

Monistrol de Montserrat 3.243 274
5

Sí Sí Sí

Mura 235 5 0

Navarcles 6.098 320 6 Sí Sí Sí

Navàs 6.127 400 16 Sí Sí Sí Sí Sí

Pont de Vilomara i 

Rocafort 4.068 195

1 Sí Sí

Rajadell 550 19
0

Sallent 6.903 371
15 Sí Sí Sí Sí

Sant Feliu Sasserra 616 32 0

Sant Fruitós de Bages 9.151 469 29 Sí Sí Sí

Sant Joan de 

Vilatorrada 10.864 582
9

Sí Sí Sí

Sant Mateu de Bages 635 36 0

Sant Salvador de 

Guardiola 3.400 389
0

Sí

Sant Vicenç de Castellet 10.139 881
18

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Santpedor 7.712 230
4 Sí Sí Sí

Súria 5.944 393
0

Talamanca 223 4
0

Taula 8: Relació de municipis on s’han realitzat Mòduls del S1A des del 2016 fins al 2021
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Només a un municipi de la comarca, Sant 

Viicenç de Castellet, (sense comptar 

Manresa) s’han fet mòduls cada any des del 

2016, ja que és un municipi amb més 

arribades i població estrangera. En l’altre 

costat tenim 12 municipis on no s’han fet 

cursos en els últims 5 anys. Si bé la majoria 

d’aquests municipis no superen els 1000 

habitants ni la trentena de persones 

nouvingudes de nacionalitat estrangera en 

els últims 5 anys, es poden detectar altres 

municipis on no s’ha desplegat el servei tot i 

que les dades mostren que el podrien 

necessitar: Fonollosa amb 73 persones 

nouvingudes en els últims 5 anys; Castellgalí 

amb 102 i Súria amb 393. En aquest últim 

cas, és possible que el mateix municipi 

organitzi aquestes formacions amb recursos 

propis i el suport d’entitats. 

Val a dir que només el Consell Comarcal del 

Bages pot organitzar les formacions oficials 

d’acollida i oferir-les a persones 

empadronades a algun dels 29 municipi de 

l’ABSS. En el cas de que algun d’aquests 

municipis organitzi pel seu compte aquestes 

formacions no serien oficials, a no ser que 

es puguin acreditar des del CCB. 

També hi ha altres municipis que, tot i que 

s’han organitzat alguns cursos, aquests han 

estat més puntuals o fa més de 3 anys. 

Aquest seria el cas de: Artés, Callús o Sant 

Salvador de Guardiola. 

De fet, si mirem les dades per persones 

donades d’alta en els últims dos anys amb 

les persones nouvingudes al municipi en els 

anteriors 5 anys, trobem diferències molt 

significatives. És possible que això estigui 

mostrant que una gran part de les persones 

nouvingudes als municipis o bé no són 

informades del S1A o bé no mostren interès 

per ser ateses per aquest servei. 

Durant la realització d’aquest estudi es va 

realitzar una enquesta a municipis de l’ABSS 

del Bages. 20 dels 29 municipis van 

contestar a aquesta enquesta aportant llum 

sobre com s’està fent la primera acollida als 

territoris. A continuació presentem les 

principals reflexions estretes: 

• El primer que crida l’atenció és que 

només 6 dels 20 municipis afirmaven 

que quan una persona s’empadrona de 

nou, i que es fa des de l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana (OAC), s’informa i 

es deriva a Serveis Socials per fer una 

acollida. I només 1 deriva al S1A. 

Aquest seria el circuit més proactiu 

assegurant que qualsevol persona 

nouvinguda pugui tenir dret a l’acollida.

• 9 dels 20 municipis asseguren que els 

departaments on es du a terme l’alta 

del padró no informen cap altra àrea o 

departament

• 5 dels 20 municipis desconeixen si es 

transmet algun tipus d’informació a 

altres àrees o departaments. 

Gràfic 23: Derivacions en el moment de l’empadronament
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Pel que fa a l’atenció rebuda des de serveis socials:

• La majoria dels municipis, 14, assegura que 

fan algun tipus d’entrevista d’acollida quan la 

persona arriba al servei. Durant aquestes 

entrevistes s’informa dels recursos existents 

al municipi i de tràmits a realitzar. 

• La meitat dels municipis, 10, ha mencionat de 

forma expressa el S1A com a part de la 

informació que es transmet durant aquesta 

primera entrevista d’acollida. 

• 4 dels municipis asseguren tenir molt poques 

altes i no necessitar fer entrevistes d’acollida. 

En aquest sentit, si bé aquest seria el cas de 

Mura, Gaià i Talamanca, no és el cas de 

Fonollosa que en els últims 5 anys ha rebut a 

75 persones nouvingudes. 

• Finalment, un dels municipis no aporta 

informació sobre quins continguts es tracten 

en aquest primer contacte amb SSB. 

Gràfic 24: Tipus d'acollida que es realitza als municipis

A continuació presentem una taula amb el detall de les 

respostes per cadascun dels municipis enquestats ha 

aportat: 
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Municipis

*Des del Padró 

s’informa  

altres àrees de 

l’existència 

d’aquesta 

persona o 

família?*

*A quines 

altres 

àrees?*

*Com s’actua quan una persona de nacionalitat 

estrangera arriba al municipi? Pots explicar-nos 

quines passes pot donar i com se l’atén? *

Avinyó Sí SSB

Atenció a SSB sense informació de si es fa entrevista 

d’acollida

Balsareny Sí SSB

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a que pot accedir

Informació sobre el S1A

Callús Sí SSB Informació sobre el S1A

Cardona Es desconeix

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a què pot accedir

Informació sobre el S1A

Castellnou de 

Bages Es desconeix

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a què pot accedir

Fonollosa No

Assegura que hi ha molt pocs casos i que són 

persones que fa anys que hi resideixen

Gaià No

Assegura que hi ha molt pocs casos i que són 

persones que fa anys que hi resideixen 

Monistrol de 

Montserrat No

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a que pot accedir

Mura No

Assegura que hi ha molt pocs casos i que són 

persones que fa anys que hi resideixen

Navarcles Sí SSB

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos que pot accedir

Informació sobre el S1A

Navàs Es desconeix

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a què pot accedir

Informació sobre el S1A

Pont de Vilomara I 

Rocafort No

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a que pot accedir

Sallent Sí S1A i SSB

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a que pot accedir

Informació sobre el S1A

Sant Joan de 

Vilatorrada No

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a què pot accedir

Informació sobre el S1A

Taula 9: Característiques de l’acollida realitzada als municipis de l’ABSS del Bages.
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Municipis

*Des del Padró 

s’informa  

altres àrees de 

l’existència 

d’aquesta 

persona o 

família?*

*A quines 

altres 

àrees?*

*Com s’actua quan una persona de nacionalitat 

estrangera arriba al municipi? Pots explicar-nos 

quines passes pot donar i com se l’atén? *

Sant Mateu de 

Bages Es desconeix

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a què pot accedir

Informació sobre el S1A

Sant Vicenç de 

Castellet No

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a què pot accedir

Informació sobre el S1A

Santpedor Sí SSB

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a què pot accedir

St. Fruitós de 

Bages No

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a què pot accedir

Informació sobre el S1A

Súria Es desconeix

Entrevista d’acollida: informació i orientació de tràmits 

i/o recursos a què pot accedir

Talamanca No

Assegura que hi ha molt pocs casos i que són 

persones que fa anys que hi resideixen

En tot el procés d’acollida hi ha dos factors que cal tenir molt en compte i que condicionaran la forma 

que la persona pugui tenir accés a drets fonamentals:

1. L’accés a l’empadronament és la porta d’entrada a altres drets bàsics com l’atenció sanitària, 

l’educació o les ajudes bàsiques. A més, és el principal document acreditatiu de la residència al 

territori i requisit imprescindible pels tràmits de nacionalitat, residència o arrelament. 

2. L’accés als ajuts socials més bàsics que en situacions de vulnerabilitat econòmica poden ajudar a 

cobrir les necessitats bàsiques de la persona.  Aquest és un aspecte especialment important 

donat que moltes de les persones nouvingudes es troben en situacions especialment 

complicades a nivell econòmic. De fet, 13 dels 20 municipis enquestats han considerat que 

aquesta és una de les principals dificultats amb les quals s’enfronten aquestes persones 

juntament amb d’altres com la manca de protecció social per situacions d’irregularitat o les 

dificultats d’accés al mercat laboral. 
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Gràfic 25: Principals problemàtiques que afecten a les persones migrades del municipi

De nou en aquest aspecte també trobem disparitat 

entre municipis. Pel que fa a l’empadronament ens 

trobem: 

• Exceptuant aquells casos en què no ens 

han facilitat informació, tots els 

municipis demanen contracte de lloguer 

o escriptures de propietat de 

l’habitatge. 

• La diferència fonamental està en 

aquells casos en què no es pot aportar 

aquesta documentació. Algun municipi 

apunta la possibilitat d’adjuntar 

contractes de subministraments 

(Balsareny) o autorització d’alguna altra 

persona resident a l’habitatge, sense 

especificar si aquesta ha de ser o no 

titular del contracte de lloguer o 

propietari/ària de l’immoble (Monistrol 

de Montserrat, Sant Fruitós del Bages, 

Sant Vicenç de Castellet). 

• Un altre aspecte diferenciador són 

aquells municipis que han fet menció 

explícita als casos d’ocupació apuntant 

que es pot empadronar a la persona 

amb informe favorable o no de la 

policia local acreditant la seva 

residència a l’habitatge (Santpedor, 

Navarcles i Sant Vicenç de Castellet).  
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Es detecten situacions de pobresa econòmica entre

les persones d'origen estranger

Es detecten situacions de persones que no

compten amb protecció social per estar en situació

administrativa irregular

Es detecten situacions d'analfabetisme, nivells

formatius molt baixos i manca de competències

lingüístiques bàsiques entre algunes persones…

Més dificultats d'accés al mercat laboral per la seva

condició d'estrangeria

Es detecten persones amb xarxes relacionals

centrades només en persones del seu origen

Es detecten situacions d'ocupació irregular

d'habitatges per part de persones d'origen

estranger

Es detecten més situacions de precarietat laboral

entre les persones estrangeres (sense contractes,

jornades laborals extenses, inestabilitat laboral,…

Es detecten persones estrangeres que tot i treballar

no poden cobrir les seves necessitats bàsiques



Pel que fa als requisits per poder accedir als ajuts socials més bàsics de Serveis Socials, 

també trobem disparitat: 

• Municipis on per poder accedir a aquests ajuts és necessari estar empadronat al 

municipi i complir amb barems econòmics. Val a dir que alguns municipis han 

especificat que l’empadronament no seria un requisit imprescindible en casos 

d’especial vulnerabilitat.

• Municipis que demanen com a requisit un mínim de temps empadronat al municipi que 

pot oscil·lar entre 3 i 12 mesos. De nou, alguns dels municipis han especificat que en 

casos d’urgència o vulnerabilitat greu, es pot eliminar aquest temps mínim pels ajuts 

bàsics. 

Municipis

Quins són els requisits per poder-se 

empadronar al municipi? 

*Quins són els requisits per poder accedir als ajuts 

socials més bàsics de Serveis Socials?*

Avinyó

Estar en possessió d'un contracte de 

lloguer o escriptures de l'habitatge 

Complir amb els barems econòmics i estar empadronat 

en el municipi. Aquest últim requisit es podrà eximir en 

situacions degudament justificades, com per exemple,  

persones acollides en recursos d’allotjament institucional, 

quan es detecti risc per a menors, casos de violència 

domèstica i de persones immigrades o emigrades en 

situació d’especial necessitat.

Balsareny

Estar en possessió d'un contracte de 

lloguer, escriptures de l'habitatge o 

factura de subministraments 

Atenció immediata en casos d'extrema vulnerabilitat

sense temps mínim d’empadronament

Callús

Estar en possessió d'un contracte de 

lloguer o escriptures de l'habitatge

Estar empadronat al municipi i complir amb barems 

econòmics. Atenció immediata en casos d’urgència i 

mínim de 12 mesos d’antiguitat en l’empadronament per 

poder accedir a prestacions econòmiques. 

Cardona

Estar en possessió d'un contracte de 

lloguer o escriptures de l'habitatge

Fer 6 mesos que s’està empadronat al municipi i complir 

amb els barems econòmics

Castellnou 

de Bages

Estar en possessió d'un contracte de 

lloguer o escriptures de l'habitatge

Estar empadronat al municipi i complir amb barems 

econòmics. Sense antiguitat mínima d’empadronament 

per accedir a prestacions econòmiques. 

Fonollosa Sense informació Sense informació 

Gaià Sense informació Sense informació 

Monistrol 

de 

Montserrat

Estar en possessió d'un contracte de 

lloguer, escriptures de l'habitatge o 

que alguna persona ja empadronada a 

l’habitatge faci autorització 

d'empadronament.

Estar empadronat al municipi i complir amb barems 

econòmics. Per les ajudes d'urgència social de primera 

necessitat i per al banc dels aliments no hi ha temps

d'antiguitat de padró. Per la resta d'ajudes, beques, 

bonificacions, etc., hi ha 6 mesos d'antiguitat de padró.

Taula 10: Requisits per l’empadronament i les ajudes socials als municipis de l’ABSS del Bages
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Municipis

Quins són els requisits per poder-se 

empadronar al municipi? 

*Quins són els requisits per poder accedir als 

ajuts socials més bàsics de Serveis Socials?*

Mura Sense informació Sense informació 

Navarcles

Estar en possessió d'un contracte de lloguer o 

escriptures de l'habitatge

En cas d’ocupació informe favorable de la 

policia

Fer 6 mesos que s’està empadronat al municipi i 

s'aplica calculadora de diputació dels últims 6 

mesos de despeses en matèria d'habitatge i 

ingressos

Navàs Sense informació

3 mesos de padró, tot i que en casos de 

necessitat important es pot fer abans

Pont de 

Vilomara I 

Rocafort

Estar en possessió d'un contracte de lloguer o 

escriptures de l'habitatge

Estar empadronat al municipi sense temps mínim 

per accedir a prestacions i complir amb barems 

econòmics. S'hi accedeix de manera immediata, 

valorant sempre la vulnerabilitat de cada 

persona.

Sallent

Estar en possessió d'un contracte de lloguer o 

escriptures de l'habitatge

En casos de necessitat, atenció immediata sense

necessitat de padró. Barems econòmics segons

el reglament

Sant Joan 

de 

Vilatorrada

Estar en possessió d'un contracte de lloguer o 

escriptures de l'habitatge 

En cas d'ocupacions es comprova si hi ha 

persones empadronades prèviament a 

l’habitatge

Fer 4 mesos que s’està empadronat al municipi i 

complir amb els barems econòmics 

Sant Mateu 

de Bages 

Estar en possessió d'un contracte de lloguer o 

escriptures de l'habitatge

Fer 6 mesos que s’està empadronat al municipi, 

exceptuant els ajuts per alimentació i necessitats 

bàsiques de subsistència, que es poden tramitar 

en el moment que acrediten empadronament.

Sant 

Vicenç de 

Castellet

Estar en possessió d'un contracte de lloguer, 

escriptures de l'habitatge o autorització de la 

persona titular

En cas d’ocupació informe favorable de la 

policia

Atenció immediata per situacions d’urgencia. Per 

a prestacions econòmiques, 1 any de padró.

Santpedor

Estar en possessió d'un contracte de lloguer o 

escriptures de l'habitatge

En cas d’ocupació informe favorable o no de la 

policia i acord de l’Ajuntament

Estar empadronat al municipi i complir amb 

barems econòmics. 12 mesos d’empadronament

per accés a prestacions socials. Criteris

exempció: situacions justificades de: persones 

acollides en recursos d’allotjament institucional, 

en els casos previstos en l’article 4 ap. 4 del 

Reglament, quan es detecti risc per a menors, 

casos de VD, persones immigrades o emigrades 

en situació d’especial necessitat.

St. Fruitós 

de Bages

Estar en possessió d'un contracte de lloguer, 

escriptures de l'habitatge o permís de la 

persona titular de l'habitatge o del contracte de 

lloguer

Estar empadronat al municipi i complir amb 

barems econòmics. En casos de vulnerabilitat 

atenció immediata, fins i tot quan no hi ha padró

Súria Sense informació 

Estar empadronat al municipi, tenir un compte 

bancari i complir amb barems econòmics

Talamanca Sense informació Sense informació 

44



Principals dificultats i necessitats apuntades per les persones que han assistit als 

mòduls de formació

Durant el treball de camp es van poder realitzar dos grups de discussió amb persones que 

estaven cursant els mòduls de formació. A continuació presentem les problemàtiques i 

dificultats que aquestes persones van expressar:

• Durant el primer contacte amb l’Ajuntament manifesten dificultats per temes de 

comunicació, més concretament pel desconeixement de la llengua. En el millor dels 

casos els acompanyen altres familiars que els hi fa la funció de traducció tot i que 

això suposa una manca d’intimitat. Alhora, aquesta traducció sovint és precària perquè 

aquestes persones no sempre dominen prou bé el català o castellà. 

• Manifesten interès per rebre en aquest primer contacte més informació relativa a 

tràmits per l’obtenció de la targeta sanitària i el procediment per obtenir la 

regularització administrativa. Alhora la informació que reben sobre els recursos del 

municipi o altres aspectes clau com l’escolarització dels menors, sol·licitud de beques 

o ajuts, entitats, etc. no sempre és prou completa. 

• Alguns dels tràmits necessaris per accedir als serveis s’havien de fer telemàticament

i això suposa una dificultat per aquelles persones que o bé no compten amb recursos 

informàtics o bé desconeixen els procediments. 

• Lentitud dels tràmits per demanar ajuts de les administracions. Les entitats com 

Creu Roja ofereixen un suport més immediat però sovint més precari. 

• Lentitud per ser atesos des del CITE i poder iniciar el procés per la regularització. 

• Problemes per la convalidació del permís de conduir. Sense hores disponibles ni a 

Barcelona ni a Lleida. Han d’anar a Madrid. 

• Valoració positiva del mòdul d’alfabetització tot i que el troben massa curt.

• Expressen la necessitat de més orientació laboral per trobar feina. Algunes dones 

expressen la voluntat de fer cursos de costura, cuina o infermeria per tal de continuar 

aprenent. Per la seva banda, alguns joves mostren interessos per feines relacionades 

amb cuina, forns de pa o pesca. Tanmateix, desconeixen el camí o la forma d’iniciar-

se en aquests estudis.

• Algunes persones migrades expressen com a dificultat la manca de xarxa social de 

suport, tot i que porten temps al municipi.
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• Consideren que el mòdul de coneixement laboral està massa centrat en temes 

administratius i és poc personalitzat, massa genèric. Alguns alumnes del mòdul 

expliquen que van assistir a una sessió sobre la llei d’estrangeria, però afirmen que 

no van entendre gairebé res per què va ser una sessió molt teòrica i poc 

personalitzada de la qual no van poder treure profit.

• Les persones que van formar part dels grups de discussió encara no havien fet el 

mòdul de coneixement de l’entorn i no el van poder valorar. Així i tot, consideren que 

seria interessant no només conèixer els serveis del municipi, sinó també les 

professionals que hi ha darrere per resoldre dubtes concrets i tenir ja una persona 

de referència. 

PUNTS FORTS I 
FEBLES DEL S1A

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES
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• Existència d’un marc normatiu 

que assenta les bases per 

desplegar un S1A que 

afavoreixin l’assentament i 

arrelament de les persones 

nouvingudes

• El desplegament de cursos al 

territori permet que persones 

que no es poden desplaçar 

puguin fer les formacions. 

• S’ha dut a terme una important 

feina per donar a conèixer el 

S1A als diferents municipis 

perquè reconeguin el seu valor 

afegit i en puguin fer ús. 

• Exceptuant els casos de persones 

ateses per la prova pilot del S1A 

descentralitzat, les persones 

nouvingudes són ateses pels SSB. 

Només alguns municipis notifiquen totes 

les altes de padró a serveis socials 

perquè pugui realitzar una primera 

entrevista d’acollida. La resta només es 

fa si hi ha una demanda explícita de 

serveis socials. 

• Es desconeix com s’està realitzant 

aquesta primera entrevista d’acollida als 

municipis. Això pot generar desigualtats 

entre persones i territoris.
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• El S1A té una doble vessant: 

formativa i relacional. Les 

persones que assisteixen als 

cursos poden adquirir 

coneixements d’utilitat per al 

ser procés d’integració al 

territori i també coneixen a 

altres persones del territori o 

visiten equipament del seu 

poble. 

• A més, en el cas que es 

detectin necessitats 

concretes es poden fer 

derivacions a serveis més 

especialitzats. 

• Tenint en compte la situació 

generada per la COVID-19, 

des del març del 2020 s’han 

adaptat els cursos en format 

en línia. Donada la bona 

rebuda que aquests van tenir, 

es va decidir mantenir els 

cursos en format presencial i 

en línia. D’aquesta manera 

els cursos en línia permeten 

agrupar a persones 

demandants de diversos 

municipis, així com la 

possibilitat que moltes dones 

que fan d’internes puguin 

connectar-se als cursos des 

de casa.

• Reglaments/funcionament diferent en funció 

del municipi on visquis que no garanteix 

l’equitat en l’atenció de les persones 

nouvingudes.

• Disparitat entre municipis en la utilització del 

S1A. Hi ha municipis des dels quals es fan 

més altes i cursos que d’altres tot i tenir 

nombres similars de persones nouvingudes. 

• L’organització de cursos als municipis implica 

una gran tasca de coordinació que no sempre 

és senzilla. 

• En general els mòduls del S1A són 

insuficients. En alguns casos pel que fa als 

continguts que s’imparteixen. En altres per la 

quantitat de cursos que es poden organitzar al 

territori. Quan les persones no es poden 

desplaçar a Manresa o a altres municipis on 

s’estiguin impartint cursos en aquell moment, 

s’han d’esperar que s’organitzin al seu poble i 

això pot trigar alguns mesos. 

• Tot i així, en alguns mòduls i territoris es 

poden trobar llistes d’espera. 

• Falten més RRHH econòmics i professionals 

per: fer entrevistes de primera acollida de 

forma descentralitzada i compartida per 

garantir l’equitat i organitzar cursos i impartir-

los. 

• Al final s’acaba depenent molt del finançament 

que reben les entitats per poder organitzar i 

impartir els mòduls

• Hi ha algunes persones que canvien de 

municipi i arriben a la comarca havent fet 

algun dels mòduls. Malauradament no sempre 

es trasllada l’expedient al lloc on van a viure i 

han de tornar a fer tot el circuit d’acollida. En 

canvi, entrar al circuit des del principi facilita 

la coordinació per derivacions i organització 

de mòduls 
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• Les entitats reben finançament per impartir de 

forma global tots els cursos. Quan a una 

persona li queda per realitzar un o dos mòduls 

depèn dels cursos que pugui organitzar el 

Consell Comarcal per poder complementar el 

circuit. Malauradament, el CC no sempre té 

prou finançament o participants per fer cursos 

regulars a tot el territori. Així la persona ha 

d’esperar força temps fins que tornen a fer un 

curs al seu municipi o s’ha de desplaçar per 

aprofitar aquells que es fan a altres municipis 

de la comarca. 

• Algunes  persones es queden sense l’opció de 

poder fer els cursos perquè tenen infants a 

càrrec seu que no poden deixar amb ningú.

• El programa Hestia (de referència pels 

expedients de S1A) porta molta feina 

burocràtica. Per garantir el seguiment de les 

persones que fan S1A hauria de ser una eina 

de referència, d’accés fàcil i amb les dades 

actualitzades. D’aquesta manera quan una 

persona s’empadrona de nou a un municipi 

l’acollida acaba sent personalitzada. 
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• El S1A del CC del Bages ofereix 

la possibilitat de fer aquests 

cursos als mateixos municipis 

on viuen les persones amb 

recursos del CNL i del 

Departament a través d’entitats. 

Això és un aspecte fonamental 

si tenim en compte que parlem 

d’una població en situació de 

vulnerabilitat i on les despeses 

pel desplaçament poden 

suposar un cost important. 

• Així, s’amplia la possibilitat i es 

facilita l’accés per l’aprenentatge 

de la llengua catalana. 

• En general, manquen més cursos i hores per 

tal de garantir l’aprenentatge de la llengua per 

part de les persones estrangeres. Les 90h del 

curs actual són clarament insuficients. 

• La diversitat de perfils quant a origen i nivell 

formatiu implica una complexitat important a 

l’hora d’impartir les sessions donat que dins 

d’un mateix grup poden haver-hi persones amb 

nivells molt diferents. 

• Per aquelles persones que tenen nivells 

superiors a l’alfabetització, els cursos es fan 

sempre a través del CNL. En aquests casos, les 

persones que han de fer les formacions 

necessiten comprar el llibre del curs que té un 

cost aproximat de 40€. 
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• A més, s’ofereix la possibilitat de fer el 

curs e línia per aquelles persones que 

no puguin assistir a les classes 

presencials (internes, cuidadores, etc.)

• S’ha millorar la comunicació amb el CNL. 

Aquest és un aspecte fonamental per 

tenir coneixement de qui té o no el 

certificat per continuar amb el S1A i 

acreditar el circuit.

• Aquesta suposa una despesa 

econòmica massa elevada per 

moltes persones. Des del  Consell 

Comarcal, amb el suport de 

Serveis Socials, s’intenten buscar 

els recursos suficients per cobrir 

aquesta despesa, però en tot cas, 

no parlaríem d’un dret garantit en 

els casos que la llei ho especifica. 

• En ocasions, des d’algunes entitats 

es genera confusió sobre la 

necessitat i idoneïtat de fer cursos 

de català. Això fa que algunes 

d’aquestes persones prefereixin 

fer castellà en comptes de català 

amb les dificultats que això podria 

comportar per la tramitació de 

l’arrelament social.
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• Aquest és un mòdul que pot fer el Servei 

d’Ocupació de Catalunya o entitats 

contractades per la Generalitat. En el cas 

de la comarca del Bages acostumen a 

ser entitats com ATAP o ATLAS.

• Quan són les entitats les que 

imparteixen el curs el contingut està 

adaptat a les necessitats i realitat de les 

persones a qui s’adreça la formació.

• Amb aquesta formació es vol aconseguir 

que les persones que hi participin 

tinguin nocions bàsiques de la legislació 

en l’àmbit sociolaboral; entenguin el 

funcionament del mercat laboral català; 

coneguin els drets i deures bàsics d’una 

relació laboral; adquireixin les capacitats 

i actituds per adaptar-se al lloc de treball 

i sàpiguen realitzar la recerca de feina 

més ajustada al seu perfil professional. 

• Quan el CC organitza els cursos 

descentralitzats al territori el 

mòdul B només el pot impartir el 

SOC o bé passar un test 

d’autoavaluació. En aquests casos 

el contingut acaba sent massa 

tècnic i pot adaptat a les realitats 

de les persones que assisteixen al 

curs i sovint s’han de desplaçar a 

Manresa per realitzar-ho. En 

aquests casos, el CC intenta 

complementar la formació amb 

dues hores addicionals impartides 

per entitats i amb un suport 

especial per realitzar el test 

d’autoavaluació. 
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• És un mòdul molt adaptat a la 

realitat de cada municipi, així 

com d’ens territorials més 

grans (comarca, Estat, 

Europa...). S’expliquen els 

recursos existents i fins i tot es 

poden fer sortides/visites a 

diferents equipaments i entitats 

del poble. 

• CITE complementa la formació 

amb temes d’estrangeria, amb 

possibilitat d’acompanyament 

del servei d’intèrpret.

• La tècnica d’acollida pot impartir 

directament els continguts 

d’aquesta formació, està dins de 

les seves funcions. Això fa que 

no es depengui de recursos 

externs per poder realitzar 

aquest mòdul.   

• L’actual tècnica d’acollida realitza les seves 

funcions sota un contracte de pràctiques i 

això dificulta que pugui impartir 

directament la formació.

• La tècnica d’acollida té una càrrega de feina 

important, això també dificulta que tingui el 

temps i la dedicació suficient per a impartir 

els cursos descentralitzats al territori.  

• Es troba a faltar informació relativa a 

l’homologació i reconeixement de 

formacions per aquelles persones amb 

titulacions acadèmiques obtingudes a 

l'estranger 
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• Permet detectar i prevenir 

situacions de violència 

masclista.

• És una forma d’apropar el 

Servei d’Informació i Atenció a 

les Dones (SIAD) a les 

persones que realitzen els 

cursos

• La sessió amb la psicòloga del 

SIAD queda reservada només 

per les dones del grup per tal 

de generar un espai 

d’apoderament i cures entre les 

assistents molt positiu en el 

qual han sortit vivències 

personals i situacions 

complexes que s’han pogut 

abordar amb la psicòloga

• És un mòdul no obligatori fet que propicia 

que algunes persones no l’acabin de 

completar. 

• Durant la sessió adreçada a dones no 

existeix una alternativa pels homes que 

realitzen la formació on es puguin treballar 

aspectes com explorar noves masculinitats. 

En una ocasió es va organitzar un curs de 

noves masculinitats en el marc del 

Programa de Treball i Formació per joves 

migrats sols. 

• Manca de finançament i altres recursos per 

estabilitzar aquesta formació.

• El D només el fan quan s’organitza el 

circuit sencer. Això significa que no es pot 

oferir a aquelles persones que només han 

de realitzar alguns dels mòduls per 

complementar el circuit. 
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3.3 .SERVEI  DE PRIMERA 

ACOLLIDA 

DESCENTRALITZADA

Arran de l’esclat de la guerra en Ucraïna el 

febrer del 2022 i de l’èxode de persones 

refugiades cap a països europeus i els 

seus territoris, inclosa la comarca del 

Bages, el Consell Comarcal va posar en 

pràctica com a prova pilot el S1A 

descentralitzat. Aquest ha consistit en 

entrevistes personalitzades i en el mateix 

territori a persones provinents d’Ucraïna 

que han vist forçat el seu desplaçament 

pel conflicte bèl·lic. 

Des del seu inici el servei ha fet un 

important esforç per desplegar-se pel 

territori i atendre les demandes que 

arribaven des dels municipis. 

Concretament, s’han realitzat 45 

entrevistes a diferents nuclis familiars 

arribats a 16 municipis de la comarca. 

Entre totes elles parlem de 117 persones, 

75 adultes i 42 menors d’edat. 

Adults; 75; 

64%

Menors d'edat; 

42; 36%

Gràfic 27: Persones ateses pel S1A descentralitzat, 

2022

Aquestes entrevistes s’han realitzat a 16 dels 29 municipis de l’ABSS del Bages. La resta, o bé 

no han tingut aquesta necessitat per manca de persones provinents d’Ucraïna o bé han pogut 

realitzar aquestes entrevistes d’acollida amb recursos propis. A continuació presentem un 

quadre resum amb tots els municipis on s’han fet aquestes entrevistes així com les persones 

que s’han pogut atendre: 

51



MUNICIPI

NÚMERO 

D'UNITATS 

FAMILIARS 

ENTREVISTADES

ADULTS MENORS D’EDAT

Artés 3 2 2

Avinyó 1 1 1

Balsareny 1 2 1

Cardona 2 5 1

Castellnou de Bages 5 9 3

El Pont de Vilomara 1 2 4

Navarcles 1 1 2

Navàs 6 11 5

Pont de Vilomara i Roquefort 1 3 1

Rajadell 1 3 1

Sallent 1 2

Sant Fruitós de Bages 10 15 9

Sant Joan de Vilatorrada 5 7 6

Sant Mateu de Bages 2 3 2

Sant Salvador de Guardiola 2 5 3

Santpedor 3 4 1

TOTAL 45 75 42

Taula 11: Entrevistes de primera Acollida descentralitzades per municipis i edat, 2022. 

De l’enquesta realitzada a 

municipis de la comarca, la 

meitat d’ells havien fet entrevistes 

a través del S1A descentralitzat. 

La valoració mitjana en termes 

generals és de 3,7 sobre 5. No 

obstant això, si ens fixem en la 

distribució podem veure que la 

majoria han valorat el servei de 

forma satisfactòria amb una 

puntuació de 4 sobre 5.

Gràfic 28: Valoració de l’1 al 5 del S1A 

descentralitzat
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Ara bé, tot i aquesta valoració positiva del 

servei, els municipis troben a faltar un 

seguiment supramunicipal dels casos. Primer 

per l’alta itinerància d’aquestes famílies i segon 

per la dificultat dels casos especialment pel 

que fa a la regularització administrativa. 

Una altra de les preguntes realitzades als 

municipis va ser que valoressin del 0 al 5 si 

creien necessari establir aquest servei de 

forma estable durant tot l'any i disponible per 

totes les persones migrades (sent 0 gens 

necessari i 5 molt necessari).

En aquest cas la mitjana ha estat de 3,2, però 

si veiem la distribució de les puntuacions 

podem veure que, exceptuant els 4 municipis 

més petits i que pràcticament no han tingut 

persones nouvingudes aquests últims anys, la 

resta expressa un nivell de necessitat força 

elevat. De fet, més de la meitat ho puntua amb 

un 4 o un 5. 

4

1

4

9

2

1

2

3

4

5

Gràfic 29: Com creus que seria de necessari establir el S1A descentralitzat de 

forma estable i per totes les persones migrades? (valoració del 0 al 5)

3,2 

mitjana

En una enquesta realitzada amb anterioritat els 

municipis van poder expressar algunes de les 

raons per les quals considerarien necessari un 

S1A descentralitzat: 

• Per millorar l’atenció de les persones 

nouvingudes i poder oferir informació més 

detallada i complerta del S1A

• Pel volum de feina que comporta a les 

professionals de serveis socials que sovint 

se senten desbordades i no sempre ben 

preparades per aquesta tasca

• Per agilitzar els tràmits i poder organitzar 

més cursos al territori.

Pel que fa a les característiques d’aquest servei 

en cas que es pogués instaurar al territori i 

oferir a totes les persones nouvingudes, els 

municipis enquestats expressen algunes 

demandes sobre com hauria de ser:

• Servei itinerant que permetés establir 

entrevistes en els mateixos municipis 

sense que la persona s’hagués de 

desplaçar al Consell Comarcal

• Oferir assessorament en temes 

d’estrangeria 

• Situar ràpidament a la persona respecte 

als recursos que hi ha al territori i els 

serveis als quals pot accedir

• Fer un seguiment de les persones ateses 

perquè tinguin un referent al territori i 

poder resoldre els dubtes i situacions 

amb les quals es vagin trobant durant els 

primers moments.
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PUNTS FORTS I 
FEBLES DEL S1A 
DESCENTRALITZAT 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

• Les persones no s’han de desplaçar 

fins a CCB (Manresa) per rebre el 

servei, ja que estem parlant d’un 

servei descentralitzat.

• Es realitza un acompanyament més 

personalitzat i integral segons les 

circumstàncies de cadascú i que va 

més enllà dels tràmits d’estrangeria.

• Les entrevistes les duen a terme 

professionals especialitzades amb 

immigració

• Permet descongestionar a les 

professionals de serveis socials 

bàsics dels municipis

• Permet el treball en xarxa al municipi, 

amb les professionals de SSB, i 

altres. 

• Agilitzen tràmits administratius: salut, 

beques, ajuts socials, etc. 

• Amb aquesta experiència pilot s’ha 

establert el precedent d’una futura 

tècnica d’acollida descentralitzada i 

s’han assentat les bases pel seu 

funcionament i coordinació amb els 

agents.

• S’ha realitzat un especial seguiment 

amb els joves que han fet aquesta 

primera entrevista per tal de buscar 

vies d’arrelament al territori. 

• Acompanyament d’una intèrpret 

d’ucraïnès que ha permès una millor 

comunicació amb les persones 

nouvingudes

• La dispersió del territori, amb 29 municipis, 

dificulta la gestió del servei

• No hi ha una figura consolidada de tècnica 

d’acollida. La persona que ha estat realitzant 

aquestes funcions té un contracte de 

pràctiques i ha estat en període de formació 

durant aquest temps.   

• Recursos limitats del Servei d’Interpretació 

Lingüística – molt necessari per a les primeres 

entrevistes. 

• No tots els municipis han fet demanda del 

servei tot i arribar persones nouvingudes 

d’Ucraïna. Alguns d’ells han preferit fer-ho amb 

recursos propis i no han valorat l’expertesa que 

pot aportar una professional especialitzada en 

acollida. D’altres simplement no ho han 

considerat rellevant. 

• Aquesta disparitat de situacions pot donar peu 

a desigualtats entre les persones. Es desconeix 

quin tipus d’atenció estan rebent. 

• De les entrevistes realitzades es deriven moltes 

accions de coordinació abans i després de les 

entrevistes. Durant les entrevistes poden sorgir 

dubtes que necessiten una consulta posterior. 

La informació recollida es trasllada 

posteriorment a l’ajuntament però es desconeix 

si finalment l’acaba rebent la persona usuària.  

• De forma incipient s’han començat a fer 

entrevistes a persones nouvingudes d’altres 

nacionalitats.
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2.4.SERVEI  D’ASSESSORAMENT 

EN ESTRANGERIA

El Servei d'Assessorament d'Estrangeria del 

Servei d’Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment del Consell Comarcal del Bages 

treballa per l'acollida i la inclusió de les 

persones estrangeres immigrades, 

sol·licitants d'asil o de protecció subsidiària, 

refugiades, apàtrides i retornades i de les 

seves famílies; així com per donar suport als 

ajuntaments de la comarca en l'impuls de 

polítiques en aquest àmbit. 

Aquest servei d'Assessorament s'adreça als 

tècnics i tècniques municipals de l'Àrea 

Bàsica de Serveis Socials del Bages, per tal 

de facilitar l'atenció als municipis, en tràmits 

d'estrangeria que s'han d'oferir des dels ens 

locals de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del 

Bages. Per a la realització d’aquestes accions 

d'orientació laboral i assessorament jurídic 

en matèria d'estrangeria i d’assessorament 

legal i suport tècnic a l’ABSS Bages, es 

contracten els serveis d’una professional del 

Centre d’Informació de Treballadors/es 

Estrangers/es (CITE).

Tenint en compte l’increment de demandes 

d’assessorament tècnic especialitzat en 

matèria d’Acollida i Estrangeria per part dels 

municipis de l‟ABSS del Bages, l’any 2019 es 

va decidir incrementar el servei i facilitar, no 

només l’assessorament online i/o telefònic, 

sinó també l’atenció presencial. 

A més, a partir d’aquell any també es va 

contractar una professional de l’Associació 

per a l’Orientació, Formació i Inserció dels 

Treballadors – CITE, que segons la seva 

memòria del servei, va atendre 46 

assessoraments en matèria d’estrangeria 

l’any 2020 i 63 l’any 2021. A més, pel que fa 

al volum de feina, hem de tenir en compte 

que en la majoria de casos no es tracta d’una 

consulta puntual i prou, sinó que ha calgut 

un seguiment per correu electrònic dels 

casos. A més a més caldria afegir en aquest 

recompte el nombre d’assessoraments del 

Servei de Primera Acollida que diàriament 

realitza la tècnica d’Acollida del Servei 

d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment i que 

no queden registrades com a tal degut a 

l’ampli volum d’assessoraments 

corresponents, difícils de sistematitzar. 

Alhora, també estan els assessoraments que 

es fan directament entre la tècnica del CITE i 

la TS/ES del municipi, i que tampoc queden 

registrats.

Si tenim en compte la informació de tots dos 

anys (2020 i 2021), pel que fa als temes de 

consulta podem veure que les dues 

tipologies de més comunes estan 

relacionades amb l’arrelament social i les 

renovacions o cites a comissaria. A més, són 

també les que més han augmentat aquests 

últims anys juntament amb les relatives a 

l’asil. Finalment, mencionar les relatives a les 

residències de menors o altres familiars 

comunitaris que, tot i que no han augmentat, 

es mantenen elevades:
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Gràfic 30: Consultes realitzades al Servei d’Assessorament d’Estrangeria per temes (2021 i 

2022)

PUNTS FORTS I 
FEBLES DEL SERVEI 
D’ASSESSORAMENT 
D’ESTRANGERIA

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

• Aquest servei s’adreça només a 

professionals i promou que s’atengui 

a les persones des dels ajuntaments 

amb aquest suport. D’aquesta forma 

només s’han de desplaçar a Manresa 

aquelles persones que necessiten 

assessoraments més complicats o 

més acompanyament.

• Servei molt necessari perquè la 

informació es pugui traslladar 

correctament. 

• Els recursos d’aquest servei són molt 

limitats a nivell d’hores de professional 

que es poden oferir

• Alguns professionals se salten el circuit 

i fan directament la consulta a CITE o 

fan consultes que no corresponen a 

aquest servei. D’aquesta forma no es 

poden recollir bé totes les demandes ni 

dimensionar les necessitats del servei.  

• Alhora es té la sospita que no totes les 

professionals fan ús del servei i que 

deriven al CITE directament. 56



PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

• Els professionals que fan 

l’assessorament estan especialitzats en 

la matèria.

• El Servei funciona bé de la manera que 

està muntat: s’entra una petició a través 

d’un formulari del CCB i s’envia a la 

professional especialitzada en 

estrangeria que fa l’assessorament. Ella 

mateixa s’encarrega de contestar els 

dubtes, i en cas que hagi de derivar 

alguna persona al CITE, dona hora 

directament. Amb aquest sistema es pot 

garantir la rapidesa i s’agilitza l’atenció 

de casos més urgents. 

• Es valora molt positivament el servei 

d’atenció online, el qual permet adaptar-

se a les mesures de prevenció de la crisi 

sanitària i s’ha pogut donar resposta a 

les persones sense que aquestes 

s’hagin hagut de desplaçar en un 

moment especialment complicat. 

• La tècnica d’acollida descentralitzada en 

garantiria un millor ús i un major equilibri 

de les accions i serveis destinat a l’acollida 

i la gestió de les migracions d’una forma 

més equitativa a la comarca. 
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3.5 .SERVEI  D’ INTERPRETACIÓ 

LINGÜÍSTICA

Amb l'objectiu d'atendre la diversitat de la 

nova ciutadania, el Servei d’Inclusió Social, 

Acollida i Envelliment del Consell Comarcal 

del Bages ofereix al personal tècnic de la 

comarca, la possibilitat de sol·licitar un/a 

intèrpret, seguint criteris tècnics d'urgència 

i/o de necessitat. El servei s'adreça 

especialment a les persones nouvingudes 

que fa menys d'un any que estan 

empadronades a Catalunya o que no tenen 

xarxa familiar i/o social que els pugui donar 

suport en termes d'interpretació i traducció 

lingüística. Tanmateix, es tenen en compte 

criteris tècnics per altres actuacions on es 

consideri necessari. 

El Servei se sol·licita mitjançant un formulari, 

gestionat pel Consell Comarcal amb la 

col·laboració d’una entitat, que disposen 

d’una borsa de traductores, no professionals, 

en diferents llengües. El servei es sol·licita 

principalment pels següents professionals: 

serveis socials, SEAIA, centres educatius, 

serveis de salut i des del Centre de Protecció 

Internacional de Manresa, centres d’acollida 

de joves migrats sols, etc. 

A partir del mes de març, en el marc de la 

situació vinculada amb la COVID-19 i amb 

l'objectiu d'atendre la diversitat de la nova 

ciutadania i garantir la igualtat d'oportunitats 

i l'accés als serveis públics de les persones 

nouvingudes, el Servei d'Inclusió Social, 

Acollida i Envelliment del Consell Comarcal 

del Bages ofereix la possibilitat de sol·licitar 

un/a intèrpret no professional (intèrpret 

lingüístic), seguint criteris tècnics d'urgència 

i/o de necessitat vinculada amb la nova 

situació a través d'una videotrucada. Només 

es va atendre a una demanda, però el fet 

d’oferir aquest recurs va generar tranquil·litat 

als professionals que treballen amb 

persones que tenen dificultats amb la 

llengua. 

El següent gràfic mostra les diferents 

traduccions que s’han realitzat als municipis 

del Bages des del 2016  i fins al desembre 

del 2021. El nombre elevat de demandes del 

2019 té a veure amb un pacte assumit per 

part del conseller d’Acció Social i Ciutadania 

amb les entitats que gestionen el programa 

estatal de refugi mentre es situaven i 

solucionaven les seves necessitats de 

traductors i traductores per les persones 

sol·licitants de protecció internacional.
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Pel que fa als serveis demandants d’aquest recurs i tenint en compte els anys 2020 i 2021 el 

Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha estat el servei més demandant 

seguit dels centres educatius. 
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Finalment, mencionar que la llengua sobre la qual es demanen més traduccions és l’àrab amb 

demandes puntuals de rus i amazic. Cal mencionar que és probable que l’any 2022 sigui 

l'ucraïnès l’idioma amb més demandes de traduccions, a causa del conflicte armat. 

Gràfic 31: Nombre de traduccions fetes pel servei d'Interpretació Lingüística (2016-2021)

Gràfic 32: Servei demandant del recurs (2020 i 2021)
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PUNTS FORTS I 
FEBLES DEL SERVEI 
D’INTERPRETACIÓ 
LINGÜÍSTICA

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

• Servei molt necessari que garanteix que 

la informació es traslladi de manera 

adequada, i no hi hagi males 

interpretacions. 

• S’ofereix a partir d’un ampli ventall de 

professionals que parlen perfectament 

l’idioma que s’ha de traduir, i el català. 

• Durant el servei els professionals només 

tradueixen i no interpreten. Aquest 

aspecte fonamental per la correcta 

atenció de la persona no sempre es pot 

garantir quan el suport s’ofereix a través 

d’un familiar o conegut. 

• Els professionals del servei són del 

mateix territori i tenen orígens diversos, 

per tant, el servei és una via d’inserció 

laboral per aquestes persones. 

• Degut a la incidència del conflicte armat 

a Ucraïna, el Departament aporta un 

finançament extraordinari que permet 

abordar totes les traduccions, tant 

escrites com orals, en una diversitat 

força àmplia dels serveis públics 

(Ajuntament de l’ABSS, centres 

educatius, CAPs...).  Aquest és un 

precedent per augmentat la partida 

pressupostaria per aquesta finalitat. 

• Recursos molt limitats. 

• No s’arriba a totes les demandes, només 

es poden garantir les que venen de 

Serveis Socials Bàsics i EAIA. Les altres, 

d’educació i salut sovint queden 

desateses. Calen més recursos en aquest 

sentit i que cada departament pugui 

assumir les del seu àmbit. Per garantir 

l’accés als serveis siguin o no persones de 

primera acollida. 
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3.6.ACOLLIDA I  INCLUSIÓ 

D’ADOLESCENTS I  JOVES 

MIGRATS SOLS

El fet que a Sant Salvador de Guardiola s’obrís un 

dels primers centres de tot Catalunya fa que faci 

dècades que hi ha Joves migrats sols a la 

comarca, i que encara que aquests al des-

internament marxin a altres territoris molts hi 

acabin retornant. Això fa que des del Consell 

Comarcal del Bages s’hagin dedicat molts 

esforços a la inclusió d’aquests joves i l’acollida 

que fan des dels centres d’acollida. 

El context normatiu és especialment rellevant en 

aquests casos i condiciona en gran mesura el seu 

procés d’acomodació al territori. Fins al març de 

2020, coincidint amb estat alarma, si havien estat 

tutelats sortien dels centres amb permís de 

residència però sense permís de treball. A partir 

del març de 2020, arran de l’aplicació d’una 

sentència del Tribunal Suprem als Joves tutelats o 

extutelats se’ls demana, per al primer permís de 

residència, ingressos propis de 600 euros i per a 

la segona renovació 2000 euros al mes. Aquests, 

havien de ser recursos propis, per tant, no 

servien els que estaven, com fins al moment, en 

pròrroga assistencial , pisos d’emancipació i 

pagues de l’Àrea de Suport al Jove tutelat i 

extutelat (ASJTET). Aquesta situació implica que 

joves tutelats i extutelats que teníen permís de 

residència es quedessin en situació irregular i 

amb alta vulnerabilitat generant una situació molt 

complicada. 

Finalment, el passat 19 d’octubre s’aprova el reial 

Decret 903/2021, pel qual es reforma el 

Reglament 557/2011 de la llei d’estrangeria amb 

relació al règim jurídic de menors estrangers i 

joves tutelats. Amb aquest canvi baixen els 

ingressos propis per la segona renovació al sou 

mínim interprofessional i es contemplen altres 

ingressos com: pisos d’autonomia, pisos 

d’emancipació i prestació econòmica de l’Àrea de 

Suport al Jove tutelat i extutelat (ASJTET). El 

permís de treball de 16-18 anys per joves tutelats 

es preveu amb el nou reglament. Aquesta 

modificació del reglament ja està posada en 

pràctica. Els joves adquireixen o renoven un NIE 

amb el que tenen residència i autorització de 

treball per 2 anys. Parlem de tots els joves que 

han passat pel sistema de protecció de menors.

No comptem amb informació detallada dels joves 

migrats sols que han arribat a la comarca del 

Bages en els últims anys. No obstant això, sí que 

podem tenir informació més general que ens diu 

que en els últims 6 anys les diferents comarques 

de Barcelona han rebut 2.469 joves migrats sols 

que han arribat als seus territoris. Això representa 

poc més d’una quarta part dels joves migrats sols 

que han arribat a Catalunya durant aquests anys. 
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Gràfic 33: Serveis Territorials de Catalunya del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència que 

han acollit els Joves migrats sols des del 2015, març 2021.
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Gràfic 34: Joves migrats sols acollits per sexe 

des del 2015, març 2021.

Marroc Magreb (excloent Marroc) Àfrica Subsahariana Altre

Gràfic 35: Joves migrats sols acollits per origen des del 2015, març 2021.
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Si ens fixem ara en l’evolució 

d’aquestes arribades podem 

veure una clara tendència a 

l’alça fins a l’any 2019. L’esclat 

de la crisi sanitària va suposar 

un canvi en aquests fluxos 

migratoris. Val a dir que les 

dades del 2021 són arribades 

només fins al mes de març pel 

qual s’espera que en finalitzar 

l’any aquestes siguin més 

elevades. 
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Gràfic 36: Evolució de les arribades de joves migrats sols al 

Servei Territorial de Barcelona Comarques, 2015- març 2021. 

El gran nombre de nois i noies menors d’edat 

que han arribat a Catalunya sense família ha 

obligat a obrir un seguit de dispositius nous 

arreu del territori. Les condicions d’urgència 

en què s’ha produït aquesta arribada i la 

manca de recursos per atendre’ls dificulta la 

programació dels serveis amb l’antelació 

necessària per garantir la seva vinculació amb 

la resta d’agents del territori i la ciutadania en 

general. Al desembre 2019 s’incorpora una 

nova figura professional, la dinamitzadora 

cívica per l’emancipació juvenil (DCEJ) i actual 

referent d’inclusió juvenil (RIJ) des del 2022, 

finançada pel Departament de Drets Socials, 

la contractació de la qual es realitza per part 

del Consell Comarcal del Bages. Aquest nou 

perfil professional ha d’actuar com a node de 

comunicació i creació de xarxa entre el centre 

de protecció de menors i el seu entorn. En 

l’actualitat hi ha dues professionals 

contractades amb aquest perfil que poden 

garantir l’execució dels següents recursos del 

territori per tal de proveir el servei d’acollida i 

inclusió d’adolescents i joves migrats sols. Així 

mateix, des del 2022 el col·lectiu a qui va 

destinat les tasques desenvolupades per la 

RIJ s’amplia a joves en situació de 

vulnerabilitat. 
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ESPAIS DE TREBALL 
EN XARXA

Circuit de Suport a l’emancipació 

El Circuit de Suport a l’Emancipació va néixer 

recentment, el maig del 2021 com a prova 

pilot al Bages. Serveix per donar suport 

directe i personalitzat a aquells joves es 

desinternaran properament i que per tant es 

troben en situació de gran vulnerabilitat i 

sovint present una alta mobilitat pel territori.

El circuit comença amb la derivació del cas 

per part del centre on resideix al Consell 

Comarcal. A partir d’aquí es realitzen una o 

dues sessions d’assessoria amb el jove per 

parlar de quins són els seus plans de 

residència una vegada surti del centre, la 

seva situació administrativa, relacions en el 

territori i conèixer les seves motivacions de 

formació i treball. A partir d’aquí es fa una 

recerca de recursos per donar resposta a les 

seves necessitats i es fan les derivacions 

pertinents perquè pugui ser atès per 

professionals específics del territori on vagi a 

viure. Més enllà de les sessions d’assessoria, 

les RIJ continuen en contacte amb el jove per 

garantir el seu acompanyamnt i seguir la 

traçabilitat del seu itinerari i resoldre 

possibles dubtes i neguits que puguin sorgir. 

Tot i que l’objectiu és arribar a atendre a tots 

els joves que es desinternen a la comarca, la 

realitat és que la seva derivació depèn de la 

voluntat dels centres i que els seus 

professionals ho considerin oportú. Això fa 

que no tots ells passin pel servei, tot i que 

des del CCB es treballa per garantir que 

aquest recurs sigui universal. 

Des de l’inici del programa i fins al juliol del 

2022 s’han atès a un total de 30 joves. 

Comissió de Desinternament

Neix a la comarca, l’agost del 2019, amb la 

voluntat d’acompanyar i vetllar per la transició 

de les persones joves tutelades a la majoria 

d’edat quan es valora el seu proper 

desinternament del centre. Es pretén atendre 

aquelles persones joves que per les seves 

circumstàncies personals i/o socials o per 

manca de recursos suficients de suport a 

l’emancipació, no es poden acollir a cap dels 

ajuts i/o recursos que pot oferir l’ASJTET; 

trobant-se en una situació de 

desemparament per la falta d’habitatge, de 

recursos econòmics i de xarxa al territori. 

Es tracta de generar una xarxa de coordinació 

amb el propòsit de donar resposta des de 

l’atenció dels serveis socials a aquelles 

persones joves que es preveu que romandran 

a la ciutat de Manresa, en situació d’especial 

vulnerabilitat, una vegada deixen d’estar 

acollides al recurs de protecció. L’objectiu és 

garantir almenys, un acompanyament per 

part de les educadores del servei 

especialitzat d’atenció a les persones joves 

d’origen en la immigració “Espai Jove” així
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com altres serveis com: servei de menjador 

social, banc d’aliments, bugaderia i/o dutxes, 

Sostre 360º o altres programes que s’activin des 

d’aquest recurs de Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Manresa, en funció de cada cas. 

Els casos es traslladen a la comissió dos mesos 

abans del seu desinternament per tal de 

preveure els recursos que seran necessaris per 

al seu procés d’emancipació 

Durant el 2021 s’han realitzat un total de 6 

comissions bimensualment i s’han treballat 13 

casos. 

RECURSOS 
HABITACIONALS

Per joves migrats sols menors de 18 anys:

• Centre d’acollida Estrep a Sant 

Salvador de Guardiola: 40 places. El 

centre és propietat de la Generalitat 

però està gestionat per la Fundació  

Mercè i Fontanilles

• Servei de Primera Acollida i Atenció

Integral Sant Martí a Castellnou de 

Bages: D’agost 2018 a març 2022. 

Centre amb 45 places.

• Servei d’Itineraris de Protecció

Individual (IPI) arriba al municipi de 

Sant Vicenç el gener 2018 fins el 

desembre del 2019. Es tracta de 2 

pisos de 3 places cada un per a joves

tutelats de 16 a 18 anys.

Per joves migrats sols majors de 18 anys: 

• Pisos PIL (Projecte d’Inserció 

Laboral) Bages: 48 places en 12 

pisos. En aquest recurs s’hi pot 

accedir amb 16 anys, però la 

tendència és que siguin de 18. Tots 

els habitatges estan a Manresa 

exceptuant un que està a Artés. Els 

habitatges són gestionats per la 

Fundació Mercè i Fontanilles 

• Pisos gestionats per l’entitat Eduvic: 

10 places en 2 pisos 

• Programa Sostre 360º: 10 places. 

Propietat de la Generalitat però 

gestionat per l’Ajuntament de 

Manresa

• Borsa d’habitatge de l’Ajuntament de 

Manresa: 9 places en 3 pisos 

• Pisos del Servei d'acompanyament 

especialitzat per a persones joves 

tutelades i extutelades (SAEJ): 3 

places.

Recursos habitacionals destinats a persones 

sol·licitants de protecció internacional, però 

que també poden acollir a joves migrats sols:

• Residència Rosa Oriol gestionada pel 

Convent de Santa Clara amb un total 

de 15 places

• Alberg Tomàs Canet amb 18 places 

congeniades amb l’Ajuntament de 

Manresa.
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RECURSOS 
FORMATIUS I 
D’INSERCIÓ LABORAL

Programa treball i formació

Des del 2020 el Consell Comarcal del Bages 

ha contractat un total de 20 joves en les 

seves dues edicions: 

• Curs 2020-2021: 10 joves

• Curs 2021-2022: 10 joves

Durant el curs 2020-2021, l’Ajuntament de 

Manresa també es va sumar a aquest 

programa amb 5 places més per joves. 

Els joves contractats donen suport a l’espai 

educatiu del migdia dels centres educatius 

(menjador) i al transport escolar. Ambdós 

espais tenen en comú que són serveis 

destinats a infants i que com a tals tenen una 

funció educativa com a servei complementari 

a l’activitat docent. Així, són dos espais 

educatius de transmissió de valors on es 

generen aprenentatges i, gràcies a la 

informalitat dels espais on es desenvolupen, 

són també poderosos instruments de cohesió 

social. Tanmateix, les persones contractades 

realitzen una formació relacionada amb el seu 

lloc de treball, en horari laboral per tal de 

garantir una millora significativa de la seva 

ocupabilitat una vegada finalitzat el període 

de contractació. De fet, durant el 

desplegament del programa totes les 

persones beneficiàries duen a terme el 

certificat de professionalitat de Serveis 

socioculturals i a la comunitat. 

La contractació dels joves s’ha fet a través de 

la convocatòria del programa de Treball i 

Formació 2021 - línia per a persones joves 

entre 17 i 21 anys que tinguin la condició de 

tutelats i extutelats per l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquest 

programa és promoure experiències 

professionals acompanyades d’accions 

d’experiència laboral i de formació, a un 

sector jove especialment vulnerable, i 

d’aquesta manera facilitar les transicions 

posteriors al mercat de treball ordinari. 

També s’ha contractat a una persona com a 

coordinadora tècnica del Programa, que és 

l’encarregada de fer l’acompanyament als 

joves en aquest procés professional i 

personal. En aquesta línia, es fan tutories 

diàries perquè tant les accions d’experiència 

laboral com les de formació siguin positives. 
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PROJECTES 
COMUNITARIS

Projecte comunitari ‘tots fem poble’ de 

l’Escola L’Olivar de Castellnou de Bages

Projecte comunitari realitzat durant el curs 

2021/2022 en el que es va treballar el fet 

migratori. 10 joves del centre d’acollida de 

Sant Martí, ubicat al municipi, es van vincular 

a l’escola per fer d’acompanyants d’infants, 

aspecte que afavoreix la desestigmatització

del col·lectiu de joves i el seu apoderament. 

Val a dir que aquesta acció es va emmarcar 

en el projecte educatiu del propi centre que 

aquell any va tenir com a centre d’interès el 

fenomen migratori. 

Projecte d’equinoteràpia “Munta’t-ho bé!” 

de Sant Salvador de Guardiola. 

Projecte comunitari que es va dur a terme 

l’any 2020 al municipi adreçat a joves migrats 

sols residents al Centre d’Acolliment Estrep 

de Sant Salvador de Guardiola. Des del 

municipi, sota una mirada inclusiva i amb 

voluntat d’oferir arrelament als joves del 

poble, es van voler generar espais

de trobada apostant per la convivència i 

l’acompanyament en els processos personals 

a través de l’equitació inclusiva durant 

l’estada dels joves al centre. Hi van participar 

un total de 25 joves. 

RECURSOS ESPECÍFICS PER A 
JOVES DE L’ESPAI JOVE DE 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Tot i que no de forma exclusiva, la majoria dels 

joves que accedeixen a aquests recursos són 

extutelats en situació de sensellarisme o 

infrahabitatge:

Fem pista: dilluns i dimecres de 12 a 14. 

Acompanyament socioeducatiu. (s’ofereix 

activitat esportiva, + entrepà i possibilitat de 

dutxa). Finalitza l’estiu 2022.

Cafè calor: dimarts de 12 a 14 h. 

Acompanyament socioeducatiu per part de les 

educadores d’Espai Jove. Sense hora (no cal 

cita prèvia), entrada lliure al Casal de joves la 

kampana amb possibilitat de fer cafè, té i/o 

galetes. 

Tast+16: Curs propi (conjuntament amb 

ocupació i joventut) pels que es troben en 

situació administrativa irregular. Aquesta 

formació dura 6 mesos. Tot i així, està dividit 

en diferents mòduls, aspecte que facilita 

l’obtenció de la certificació per mòduls en cas 

que els joves no puguin realitzar la formació 

completa degut a l’alta mobilitat del col·lectiu.
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Principals dificultats i necessitats apuntades pels joves que formen part del programa 

Treball i Formació

PROCÉS D’EMIGRACIÓ:

Dificultats expressades en el procés d’emigració i adaptació:

• Marxar sol: La dificultat més expressada entre els joves va ser el fet d’emprendre un 

procés migratori sense el recolzament familiar. 

• Edat: Joves que marxen del seu país amb una edat molt temprana, facotr que genera 

una doble estigmtitazió: per origen i per edat. 

• Xoc cultural: tot i haver-hi divergències entre els joves, la majoria expressava un xoc 

cultural a l’arribar (hàbits de consum, relacions socials, etc.) Aquells que van ingressar 

a l’institut recorden un xoc cultural els primers mesos. 

• Idioma: L’aprenentatge de l’idioma (català i castellà) del país de residència es veu com 

un aspecte fonamental a l’hora establir relacions socials i no sentir-se desplaçat.

Facilitats expressades en el procés d’emigració i adaptació:

• Xarxes de suport: comptar amb altres persones migrades que també estan o han 

passat pel mateix procés.

• Serveis de suport: 

o Cursos de català i castellà: cursos de 3-4 mesos. Es troben insuficients per 

aprendre l’idioma. Es valora molt positivament el conviure i poder practicar 

l’idioma amb persones autòctones. 

o Programa Formació i Treball: es valora molt positivament l’oportunitat que han 

tingut per formar-se i treballar amb el programa. 

HABITATGE:

La majoria dels joves participant viuen en habitatges compartits o en pisos compartits de 

propietat de la Fundació.

Dificultats expressades en la cerca d’habitatge:

- Preus elevats dels habitatges i habitacions compartides.

- Discriminació en l’accés: expressen haver-se sentit discriminats per ser persones 

joves i estrangeres. Sovint es troben amb agències o propietaris que no volen llogar 

pis a persones estrangeres i que creuen que per la seva edat no els mantindran en 

bon estat o acabaran vivint massa persones dins. 

Sovint els joves que aconsegueixen llogar un habitatge acullen a d’altres que no ho han 

aconseguit encara.  
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PROGRAMA FORMACIÓ I TREBALL

Aspectes valorats positivament:

• Formació: Es valora positivament la formació rebuda com a  monitors de lleure. Així i 

tot, es demanda una formació més específica per la resolució de conflictes entre els 

infants.

• Acompanyament: des del programa se’ls ha facilitat l’adaptació al país, posant-los 

amb contacte amb població autònoma i facilitant-los els tràmits a realitzar.

• Tutories personalitzades: En aquestes se’ls ensenya aspectes pràctics a l’hora de 

portar una vida la més autònoma possible (com buscar un pis/habitació, com posar-

se en contacte amb les persones propietàries o immobiliàries dels pisos/habitacions, 

com buscar feina, procés d’empadronament, etc.) 

Aspectes a millorar:

• Oferta laboral més estable i continua: Es demanda una oferta laboral a jornada 

completa i entorn a oficis més estables (mecànica,  restauració, hostaleria, mossos 

de magatzem...)

• Continguts entorn aspectes pràctics: com pot ser el coneixement de les ajudes a 

persones migrades, com buscar feina, habitatge, xerrades d’experiències d’altres 

persones migrades...
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PUNTS FORTS I FEBLES DEL 
SERVEI D’ACOLLIDA I INCLUSIÓ 
D’ADOLESCENTS I JOVES 
MIGRATS SOLS

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES
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• Possibilitat de 

seguiment i 

acompanyament dels 

joves una vegada 

desinternats i fora del 

territori (activació de 

recursos socials, 

administratius, 

d’extutelats, etc. )

• Coordinació amb 

professionals de tota 

Catalunya: referents 

d’inclusió juvenil 

d’altres comarques, 

serveis socials, 

tècnics de joventut, 

CR, entitats del 

territori,... 

• No és un circuit obligatori. Depèn del fet que el 

centre i pisos d’acollida ho consideri necessari i 

de la voluntat del mateix jove. Això fa que només 

passin pel circuit alguns joves. 

• S’hi deriven casos que haurien de passar per 

comissió de desinternament, ja que es troben en 

situació de desemparament real una vegada fora 

del centre. Parlem de casos de joves que, tot i 

que inicialment tenien una previsió d’on i amb 

qui anirien a viure després del desinternament, 

quan arriba el moment es troben una situació 

diferent a la que tenien planificada. Això fa que 

caiguin en el desemparament 

• Caldria que hi passin tots els joves que han estat 

tutelats al territori per garantir igualtat 

d’oportunitats en el procés d’emancipació, 

sobretot un cop desinternen del centre.

• S’hauria d’instaurar a tot el territori nacional per 

tal de garantir una bona coordinació i seguiment 

de joves que estan en trànsit. Es preveu que amb 

el nou contracte programa es podrà oferir aquest 

servei a tot el programa a través dels referents 

d’inclusió juvenil. Aquest és un programa nou per 

la resta de Catalunya però que porta en 

funcionament a la comarca del Bages des de 

l’any 2021.

• Caldria incorporar-hi més professionals: joventut, 

salut mental, etc. d’abast nacional.
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• Coordinació 

dels diferents 

agents que 

treballen en 

relació amb els 

joves migrats 

sols.

• Treball i 

prevenció 

perquè el 

desinternament

tingui un mínim 

de garanties 

(allargament de 

mesures 

assistencials, 

activació de 

recursos, 

dotació 

d’informació al 

jove). 

• Manca de recursos especialitzats per l’acompanyament 

emocional transcultural. 

• Casos que no són derivats a la Comissió i que presenten 

una situació de vulnerabilitat. 

• Manca de recursos per a un desinternament que 

garanteixi una emancipació real o amb garanties per 

aquells joves més disruptius o amb més dificultats (salut 

mental, sense xarxa, amb alguna discapacitat...). Els 

recursos que s’ofereixen són només de caràcter 

assistencial, destinats a cobrir necessitats bàsiques i poc 

inclusius o que afavoreixin l’autonomia.  

• El centre existent a la comarca està destinat a joves amb 

perfils més disruptius o amb especials dificultats. Això fa 

que en el territori hi hagi un major nombre de joves amb 

aquests perfils i especials dificultats d’integració.  També 

condiciona el creixement de l’exclusió social i el racisme 

del territori. 
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• Acompanyamen

t dels joves en 

matèria de 

formació i 

situació 

administrativa.

• Garantia de la 

cobertura de les 

necessitats 

bàsiques.

• Creació de 

xarxa entre 

iguals.

• Centre aïllat en un municipi amb baix índex de població i 

amb un gran nombre de joves acollits. Aquest context no 

facilita la vinculació dels joves amb el territori ni la creació 

de xarxes

• El centre residencial Estrep està destinat a estades 

temporals curtes. Així, els joves que arriben estan molt 

pròxims als 18 anys o després d’uns mesos passen a un 

altre centre d’una altra comarca. El poc temps amb el qual 

es pot treballar amb els joves limita molt les opcions per 

fer formacions, tramitar permisos de residència o 

treballar aspectes d’emancipació. Així, es deixa palesa la 

dificultat per la intervenció educativa significativa i per 

una emancipació real.

• Manca de recursos per treballar amb els joves una 

vegada superen la majoria d’edat, especialment 

habitacionals. 

• Els pisos per acollir a joves migrats sols després dels 18 

estan pràcticament tots a Manresa.  Això no permet 

garantir un major equilibri territorial en aquest sentit. Així i 

tot, la borsa d'habitatge del CCB no disposa de pisos. 

• El Programa de mentoria només s’adreça a joves tutelats i 

no extutelats i a més té uns requisits de temps que no 

s’ajusten al temps d’estada al centre de menors. El mateix 

passa amb els projectes vinculats a la cohesió social.  
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• Ofereix la possibilitat de comptar amb 

experiència laboral a joves en situació 

especialment vulnerable. 

• Facilita la transició al món laboral.

• És un projecte on els joves estan 

treballant amb infants de la comarca i 

les seves famílies oferint referents 

d’origen culturals diversos. Aquest 

aspecte afavoreix la cohesió social en 

general.  

• Un contracte de 12 mesos permet la 

regularització de la situació 

administrativa d’aquests joves. 

• L’acompanyament en tot el projecte per 

part d’una figura de coordinació. 

• Establiment de vincles entre els joves 

que es troben en una situació similar.

• S’obre la possibilitat que empreses de 

menjador i transport es quedin amb 

aquests joves una vegada acaba el 

programa. 

• Els joves que entren en el programa 

poden fer un procés d’emancipació 

més acompanyat. 

• Es du a terme un treball intercultural a 

les escoles incloent referents educatius 

diversos per infants i joves de diferents 

orígens. 

• Afavoreix la desestigmatització

d’aquests joves

• El programa ha despertat interès 

mediàtic i s’ha parlat d’ell a mitjans de 

comunicació generalistes.

• Continuïtat laboral, encara que 

insuficient per la manca d’hores dels 

contractes laborals.

• Una vegada els joves acaben 

el programa passen a tenir 

contractes de poques hores i 

amb sous baixos això dificulta 

la seva emancipació posterior. 

• Si no han passat per algun 

recurs més autònom com pot 

ser un pis tutelat, es percep 

una manca d’hàbits 

d’autonomia i cal més 

seguiment i acompanyament.

• Burocratització del projecte. 

La quantitat de gestió 

administrativa exigida pel SOC 

a la figura d’acompanyament 

impedeix poder fer moltes 

més tutories de seguiment. 

• Estigmatitzacions i racisme 

que dificulten el lloguer 

d’habitatge autònom o l’accés 

a determinades feines per 

part de persones joves i 

racialitzades.
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3.7 .ACOLLIDA I  INCLUSIÓ DE 

PERSONES SOL·LICITANTS DE 

PROTECCIÓ INTERNACIONAL

El 15/02/2017 es va constituir a la Xarxa 

per l’Acollida i la Inclusió de les persones 

refugiades i sol·licitants de protecció 

internacional al Bages (XAIR) impulsada pel 

Consell Comarcal del Bages, juntament 

amb els ajuntaments i les entitats socials 

de la comarca.

La XAIR Bages neix amb l’objectiu de 

possibilitar l’acollida i la inclusió de les 

persones refugiades i sol·licitants de 

protecció internacional al Bages més enllà 

del municipi on hi ha el Centre de Protecció 

Internacional (Manresa), a través de fer 

possible la recerca d’ocupació, habitatge i 

vincles socials en el conjunt de la comarca, 

millorant-ne així la seva cohesió social.

La XAIR Bages té el suport de la Secretaria 

d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) 

de la Generalitat de Catalunya, el Comitè 

per l’Acollida de les Persones Refugiades 

(CAPR), entitats gestores del programa de 

protecció internacional i està formada pels 

ajuntaments del Bages, les entitats del 

sector laboral, les entitats especialitzades 

en matèria d’asil i les entitats socials de la 

comarca.

RECURSOS 
HABITACIONALS

La Comarca del Bages compta amb diferents 

recursos habitacionals per acollir a persones 

refugiades:

• Residència Rosa Oriol gestionada pel 

Convent de Santa Clara amb un total de 

15 places

• Alberg Tomàs Canet amb 18 places 

conveniades amb l’Ajuntament de 

Manresa

• APIPACAM amb 5 pisos i un total de 29 

places. 
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PROGRAMA DE MENTORIA 
DEL PROGRAMA CATALÀ 
DE REFUGI

Aquest programa treballa 

per l’empoderament de les persones 

vinculades a la Protecció Internacional, per 

donar suport en els àmbits d’aprenentatge de 

la llengua, la inserció laboral, l’ampliació de la 

seva xarxa social i la vinculació al territori, 

des de l’acompanyament d’una persona o un 

grup de persones mentores durant un 

període de 8 mesos, prorrogables a un any.

El Consell Comarcal del Bages dona suport a 

aquest programa difonent informació i 

donant-lo a conèixer a les persones que 

podrien participar tant com a mentors/es 

com a les persones mentorades. 

RECURSOS 
PEDAGÒGICS

El viatge de la Heva és un conte que narra la 

història d’una nena de Síria i la seva família. 

Vol donar a conèixer la dura realitat que estan 

vivint alguns països, en concret la vida de les 

persones refugiades, des del seu lloc 

d’origen, el recorregut que han de fer en 

marcar i tot el que els passa. El conte va 

acompanyat d’activitats pedagògiques per tal 

de treballar i investigar sobre aquestes 

qüestions. L’edició del conté és una iniciativa 

del Servei d’Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment del Consell Comarcal del Bages, 

des d’on es dissenyen i s’ofereixen 

campanyes de prevenció i sensibilització per 

promoure la diversitat, la convivència i la 

cohesió social adreçades a tota la població. 
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El conte és el resultat del treball d’un grup de 

nenes i nens de 3r B de l’escola Puigberenguer de 

Manresa, i de la seva mestra, que van treballar com 

a projecte al curs 2016-2017, i que han volgut 

compartir tot el que han après, a part de fer-nos 

partícips d’una realitat molt propera i viva que és 

necessari conèixer des de la mirada dels infants 

que volen acollir. 
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Amic meu és un conte que narra la història 

d’alguns infants que viuen en un camp de 

refugiats. L’objectiu d’aquesta història és 

conscienciar i sensibilitzat a la població 

sobre la dura realitat de milers de refugiats 

que s’han vist obligats a marxar del seu 

país a causa de la guerra. 

La combinació d’ambdues publicacions 

constitueix un recurs de gran valor didàctic 

que des del Servei d’Inclusió Social, 

Acollida i Envelliment s’ha posat al servei 

dels centres educatius a fi de fomentar 

entre els nens i les nenes un acostament 

entenedor, constructiu i educatiu per 

treballar el tema del refugi des de la mirada 

de la infància, tant la refugiada que viu a 

camps com l’autòctona que vol acollir.
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PUNTS FORTS I FEBLES DEL 
SERVEI D’ACOLLIDA I INCULSIÓ 
DE PERSONES REFUGIADES

PUNTS FORTS

J

PUNTS FEBLES

• No patir per la vida i la integritat física o 

psicològica pròpia  o de la família.

• L’existència del programa de mentoria és 

una oportunitat per treballar la integració 

d’aquestes persones al territori. Permet 

la creació de xarxes i el coneixement de 

l’entorn. 

• Suport del Comitè d’Acollida de les 

Persones Refugiades i la DGMRA 

(Direcció d’antiracismes, migracions i 

refugi)  a alguns dels buits que deixa el 

programa estatal. 

• El programa és estatal i molt rígid.

• Hi ha moltes denegacions i persones que 

estan treballant es poden trobar en 

situació d’irregularitat sobrevinguda, fet 

que pot provocar la pèrdua de la feina. 

• Hi ha perfils que han passat tants anys a 

camps de refugiats que amb el que preveu 

el programa estatal és insuficient que 

adquireixin les competències i autonomia 

necessària per arrelar-se al territori.

• Des de l’inici de la gerra a Ucraïna 

desbordament en l’arribada i manca 

d’equilibri territorial. El Convent de Santa 

Clara ha estat un pol d’atracció de 

persones provinents d’Ucraïna i que s’han 

acollit des de l’entitat, amb el suport de 

persones voluntàries, però al marge del 

programa i sense garanties.  Risc 

d’agreujament de situacions de 

vulnerabilitat.

• Des de l’inici del conflicte bèl·lic d’Ucraïna 

han disminuït el nombre d’arribades 

d’altres nacionalitats.

• Constant rotació de persones sol·licitant de 

protecció internacional que ha col·lapsat 

un mercat de l’habitatge ja de per si 

precari. Això dificulta l’autonomia 

d’aquestes persones.

• Riscos vinculats a la institucionalització.

• Manca de recursos especialitzats per 

l’acompanyament emocional transcultural.
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3.8.ACCIONS DE 

SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA 

DIVERSITAT,  LA CONVIVÈNCIA 

I  LA INTERCULTURALITAT

Des del Servei d‟Inclusió Social, Acollida i 

Envelliment s‟impulsen diverses activitats de 

promoció de la sensibilització. Aquestes 

activitats s‟adrecen a infants d‟entre 6 a 12 

anys, a joves d‟entre 12 i 16 anys, i a 

professionals del Bages i a la ciutadania en 

general.

El següent gràfic resum de totes les accions 

realitzades i públic finalista mostra clarament 

com el nombre d’accions i diversitat de públics 

ha disminuït amb l’esclat de la crisis sanitària de 

la COVID-19. Si bé anys enrere s’havia fins i tot 

superat les 2500 persones sensibilitzades, l’any 

2020 només es va arribar a 142 i l’any 2021 a 

750: 

Gràfic 37: Persones beneficiàries de les accions de sensibilització, 2017-2021
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VINCLES PER LA 
DIVERSITAT

Es tracta d’una experiència de convivència 

intercultural per promoure el coneixement 

mutu, el diàleg, la col·laboració, la cohesió i 

el respecte a la diversitat entre un grup de 

persones, diverses des d’una perspectiva 

cultural, de gènere, funcional, generacional i 

religiosa, que viuen a la mateixa ciutat o 

municipi. El projecte es va desenvolupar a la 

comarca del Bages l’any 2018 amb la 

realització de 5 edicions als municipis de 

Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de 

Bages, Navarcles, Navàs, Sallent i una 

trobada comarcal. 

Aquest projecte va continuar durant el 2020 

amb la participació de nous municipis com 

Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de 

Castellet, Artés, Castellnou de Bages i 

Santpedor i amb la continuïtat de Navàs i 

Sallent. 

Atenent a la situació de Covid-19 que es va 

viure durant els últims dos anys, es va 

adaptar el taller a una fórmula que respectés 

les mesures de seguretat i alhora permetés 

vincular-se justament recollint l’experiència 

de cadascú i cadascuna durant el període de 

confinament. Per aquest motiu l’última edició 

es va anomenar “Vincles per la diversitat. 

Relats de confinament”.
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A C C I O N S  P E R  L ’ A C O L L I D A  

I  L A  I N T E R C U L T U R A L I T A T  

A L  B A G E S

4 .  L Í N I E S  D E  
T R E B A L L  
F U T U R E S
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S e r v e i  d e  
P r i m e r a  
A c o l l i d a  d e l  
B a g e s

LÍNIES DE 
TREBALL

Estabilitzar el servei de primera acollida 

descentralitzat a tot el territori i per persones 

nouvingudes de qualsevol nacionalitat. Aquest servei 

hauria d’estar coordinat amb els serveis de Padró per 

derivar a totes les persones que s’empadronin de nou 

als municipis. Si s’escau, també hauria de comptar 

amb el suport del Servei d’Interpretació Lingüística. 

Oferir una formació a tots els municipis de 

l’ABSS que assenti les bases de la gestió del 

Padró Municipal d’Habitants i dels criteris per 

l’empadronament. També amb informació 

sobre el S1A

Obrir un grup de treball amb 

professionals dels Serveis Socials 

Bàsics dels municipis per 

confeccionar unes recomanacions 

que ajudin a unificar criteris per 

l’obtenció d’ajuts socials bàsics 

Ampliar el nombre de 

cursos de formació 

descentralitzats per 

evitar llistes d’espera

Buscar fórmules complementàries per 

augmentar les hores de català del mòdul A: 

parelles lingüístiques, connexió amb les 

escoles d’adults o CNL, augment del nombre 

d’hores dels cursos,...

Facilitar un servei de cura d’infants perquè 

algunes persones amb problemes de 

conciliació puguin assistir als cursos 

Buscar alternatives per cobrir el cost del llibre de català per 

aquelles persones que el realitzen a través del CNL o garantir la 

gratuïtat dels cursos d’acollida i que es treballi amb algun sistema 

que no faci necessari tenir llibres

Introduir millores en el mòdul B del món laboral: més adaptat a la realitat de 

les persones i a informació pràctica per la recerca de feina. Aquesta haurien 

d’estar impartides per entitats o professionals especialitzats en temes 

d’estrangeria 

Complementar el mòdul D amb una part adreçada a homes on es 

pugui parlar de noves formes de sentir i expressar la masculinitat 

Servei 

especialitzat 

que informi 

sobre la 

convalidació 

de formacions 

del país 

d’origen
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S e r v e i  
d ’ A s s e s s o r a m e n t  
e n  E s t r a n g e r i a

LÍNIES DE 
TREBALL

Cal mantenir l’assessorament 

especialitzat en matèria d’estrangeria 

tenint en compte els excel·lents 

resultats assolits i la demanda en 

aquest sentit.

Tornar a donar a 

conèixer el servei entre 

les professionals dels 

SSB i recordar el 

circuit de funcionament 

correcte per que es 

puguin registrar 

correctament totes les 

demandes

En la mesura del possible 

augmentar el nombre d’hores del 

servei d’assessorament 

d’estrangeria 

Mantenir el servei 

d’Assessorament en 

Estrangeria en la seva 

modalitat d’atenció 

presencial i l’online  (CITE)
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S e r v e i  
d ’ I n t e r p r e t a c i ó  
l i n g ü í s t i c a

LÍNIES DE 
TREBALL

Cal ampliar el servei d’interpretació lingüística 

tenint en compte que creixen les necessitats en 

aquest sentit. 

Cal mantenir el Servei d'Interpretació 

lingüística tenint en compte els 

excel·lents resultats assolits i la 

demanda en aquest sentit.

Per donar resposta al 

màxim de persones, 

s’ha de contemplar la 

realització de les 

traduccions en 

modalitat presencial i 

online. 

Ampliar el servei d’interpretació 

lingüística a altres serveis bàsics 

d’atenció ciutadania garantir així 

l’accessibilitat a tots ells: 

educació, sanitat, etc.
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A c o l l i d a  i  
i n c l u s i ó  
d ’ a d o l e s c e n t s  i  
j o v e s  m i g r a t s  
s o l s

LÍNIES DE 
TREBALL

Reprendre projectes 

comunitaris amb joves 

que treballi la seva 

desestigmatització i 

ajudin a establir xarxes 

de relació diverses 

Mantenir la comissió de 

desinternament com un espai 

segur per la millora de la 

coordinació pels casos on sigui 

difícil fer un allargament de mesura 

d’aquesta manera preveure la 

tramitació de recursos de socials 

amb temps. 

Mantenir el circuit de suport a l’emancipació per 

garantir l’acompanyament de totes les persones joves 

migrades soles que es troben en l’etapa de 

desinternament del centre. Continuar treballant per a 

que més joves del centre passin per aquest circuit. 

Promoure el programa ACOL per 

regularitzar persones que són 

regularitzables. Incloure un servei de suport 

emocional transcultural i recursos 

habitacionals a nivell comarcal.
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A c o l l i d a  i  
i n c l u s i ó  d e  
p e r s o n e s  
s o l · l i c i t a n t s  d e  
p r o t e c c i ó  
i n t e r n a c i o n a l

LÍNIES DE 
TREBALL

Mantenir la xarxa i altres 

espais de coordinació 

tècnica i l’atenció 

descentralitzada a 

persones sol·licitants de 

protecció oficials i 

entitats que treballen 

amb aquestes persones 

Impulsar i mantenir el Servei d’Acompanyament a 

persones desplaçades en clau de gènere

- Servei d'acompanyament emocional i terapèutic 

individualitzat en aquells casos que presentin més 

indicadors de risc i necessitin l'acompanyament 

especialitzat fins accedir al SIAD del CCBages.

- Garantir el tractament de situacions traumàtiques 

i violències masclistes de manera individual

- Prevenció i resolució de conflictes en el marc del 

territori i famílies d’acollida.

Impulsar i mantenir el projecte l’Odisea: cercle de dones 

migrades i refugiades

- Sessions grupals descentralitzades per a l'acompanyament i 

facilitació de grups des d’una òptica d’igualtat i transculturalitat

- Coordinació amb el SIAD per l’atenció específica en clau de 

gènere i el reforç i la connexió entre serveis.

- Realització de sessions de treball grupal en relació al dol 

migratori i a l'exploració d'estressors propis de les persones que 

han patit un desplaçament forçat i la derivació per al tractament 

de situacions traumàtiques i violències masclistes de forma 

transcultural.
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A c c i o n s  d e  
s e n s i b i l i t z a c i ó  
e n  c o n v i v è n c i a  i  
i n t e r c u l t u r a l i t a t

LÍNIES DE 
TREBALL

Aprofitar els grups que fan 

formacions d’acollida als 

diferents municipis per 

promoure projectes i espais 

de convivència intercultural i 

d’igualtat i relació entre el 

veïnat. 

Seguir treballant per la promoció 

d’activitats de sensibilització i 

convivència amb els diferents grups 

d’edat: infància, joventut, dones, 

persones grans, professionals, etc. Els 

temes centrals són: diversitat, racisme, 

islamofòbia, convivència, vincles per la 

diversitat, igualtat de tracte i no 

discriminació, mentories, etc. 

Promoure actuacions formatives adreçades a 

professionals d’atenció a les persones per tal 

que esdevinguin agents claus a l’hora de 

trencar estereotips i promoure actuacions 

municipals en favor de la convivència. També 

es volen promoure actuacions formatives 

relacionades amb el dret d’asil i el refugi 

adreçades a diferents professionals i 

associacions.

Fer seguiment al desplegament de la 

Llei d’Igualtat de Tracte i no 

discriminació per buscar alternatives 

per millorar la igualtat de tracte i la no 

discriminació. 



P r o p o s t a  d e  

d e s p l e g a m e n t  I  

c o f i n a n ç a m e n t  d e l  S 1 A  

d e s c e n t r a l i t z a t

5.  Annex
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SERVEI  DE PRIMERA ACOLLIDA 

DESCENTRALITZADA AL BAGES

El Servei de Primera Acollida descentralitzat 

es concep com un suport a les ABSS del 

Bages per la realització de les entrevistes 

d’acollida a persones estrangeres en 

compliment del que marca la Llei 10/2010 

d’acollida de les persones estrangeres 

immigrades i les retornades a Catalunya.

Sovint els/les professionals dels EBAS no 

compten ni amb els temps suficient, ni 

amb la informació, el suport o la formació 

especialitzada per poder realitzar aquetes 

primeres entrevistes amb la dedicació que 

requereixen. 

A més, hem de tenir present l’important 

nombre de persones nouvingudes que 

estan arribant al territori del Bages. Des 

del 2018 i fins al 2021 han arribat a la 

comarca 6.641 persones nouvingudes. Les 

persones arribades a la comarca provenen 

d’un gran nombre de països diferents i 

tenen característiques molt diverses en 

quant a edat, sexe o nivell d’estudis. Això 

comporta un panorama complex que 

requereix d’una expertesa per la correcte 

atenció. 

Poder desplegar aquest servei és una 

forma de garantir l’equitat a tot el territori 

oferint el mateix servei, per part d’un/a 

professional especialitzat, a qualsevol 

persona que arribin al Bages 

independentment de quin sigui el municipi 

concret de residència. A més, aquest 

servei hauria de comptar de forma 

complementària amb el Servei 

d’Interpretació Lingüística del Bages per 

garantir que no hi ha problemes de 

comunicació.

Una altra de les claus del servei és el 

seguiment dels casos de forma 

personalitzada d’així, les consultes i dubtes 

que puguin sorgir durant els primes dies 

es podrien donar resposta directament 

amb la persona acollida sense la 

intermediació del les ABSS dels municipis. 

Això permetria donar una millor atenció i 

descarregar a les treballadores socials  

dels municipis. 

Val a dir que el correcte funcionament 

d’aquest servei requereix de la coordinació 

amb els diferents professionals del 

territori: 

• Pre-entrevista: per la correcta 

derivació de casos de qualsevol 

persona empadronada de nou al 

territori

• Post-entrevista: per la derivació dels 

casos als professionals corresponents 

segons necessitats expressades per 

les persones ateses. També per 

l’organització de cursos. 
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Valor afegit del Servei de Primera Acollida Descentralitzat

Garanteix l’equitat al territori garantint que qualsevol persona arribada de 

nou a la Comarca del Bages rep una atenció especialitzada i uniforme. 

Aporta l’expertesa d’una tècnica d’acollida especialitzada amb 

coneixement profund dels recursos existents al territori i estructuració 

de l’entrevista.

És un servei itinerant que permet l’atenció en el mateix municipi. Aquests 

és un aspecte fonamental per aquelles persones que poden tenir més 

dificultats per moure’s pel territori. 

Suposa una descàrrega dels/les professionals dels EBAS.

Treballa per l’establiment d’una xarxa de coordinació amb professionals 

de tot el territori que permeti una atenció més integral de la persona 

nouvinguda.

Compta amb el suport de serveis especialitzats com el Servei 

d’Interpretació Lingüística i el Servei d’Assessorament en temes 

d’Estrangeria.

Permet l’establiment d’una persona de referència que faci el seguiment 

dels casos i pugui resoldre els dubtes particulars de cada cas més enllà 

de l’entrevista concreta d’acollida. 
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CIRCUIT DE FUNCIONAMENT 
DEL S1A DESCENTRALITZAT A 
L’ABSS DEL BAGES 

Empadronament

Entrevista d’acollida 

descentralitzada amb un 

caràcter integral i que permeti 

fer un acompanyament

Formació

Mòdul A

Competències 

lingüístiques 

Mòdul B 

Coneixements 

laborals

Mòdul C 

Coneixements 

societat catalana

Mòdul D 

Prevenció 

violències 

masclistes

Certificació

Obtenció 

informe per 

l’autorització 

d’arrelament 

Renovació de 

l’autorització de 

residència 

temporal

Adquisició de la 

nacionalitat per 

residència

Accés al mercat 

de treball 

Integració comunitària

A nivell d’organització, el servei serà itinerant. Mancarà per definir en cada moment i 

segons les diferents afluències del fluxos migratoris com es traslladarà als territoris. 
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Gràfic: DESPESES

PROPOSTA DE 
FINANÇAMENT

Gràfic: INGRESSOS 
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APORTACIONS DELS MUNICIPIS PEL CONFINANÇAMENT

Municipis de 1 a 1.000 habitants 0€

Municipis de 1.001 a 3.000 habitants 615€

Municipis de 3.001 a 5.000 habitants 1.315€

Municipis de 5.001 a 7.000 habitants 1.740€

Municipis de 7.001 a 9.000 habitants 2.373€

Municipis de més de 9.000 habitants 2.990€

30.391€


