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Amb gran satisfácelo poso unes paraules introduetbries en aquest estudi, titulat 
«Mapa de Pobresa i Marginado», que la nostra Caritas Diocesana ha preparat amb 
illusió i encert, amb la collaboració generosa, anónima i eficag de molts membres de 
les comunitats parroquials de la nostra diócesi. 

Aquest estudi no dona solució immediata a cap cas de pobresa o marginado. Pero 
posa en les nostres mans i en les mans de les Caritas parroquials i diocesana un instru-
ment molt útil per a orientar de manera adient i fer mes eficag üur acció d'ajuda i 
promoció. 

Fa mes de trenta anys que el Papa Pius XII ja es queixava que en les activitats ecle-
sials actuem massa «a cop d'ull». Per aixó insistía: «Eviteu la superficialitat, que engen
dra alio que podríem anomenar el criteri d'aproximació, els efectes desastrosos del qual 
trobem en tots els camps, adhuc en el de l'apostolat. Per tal de prevenir aqüestes conse-
qüencies, cal un treball d'estadístic fet amb seriositat, amb realisme exigent, amb impar-
cialitat serena» (Al-loc. ais predicadora quaresmals, 1Q-III-1955). Quatre anys abans 
ja havia insistit en el mateix punt: (Cal) una visió segura... deis greusproblemes i neces-
sitats del poblé que. viu en el barri; i aquest coneixement exigeix, si vol ser complet i 
profund, una preparado técnica (Al-loc. ais predicadors quaresmals, 6-II-1951). 

Aixó és el que preténfer aquest estudi del «Mapa de pobresa i marginado» a la nos
tra diócesi. Per tal de poder atacar amb certes garandes d'eficacia la pobresa i margina
do, abans cal saber de quin tipus és, on es troba, quines son les seves causes... Assegurat 
aixó, és mes fácil i segur de fer la diagnosi i prognosi justa, i escollir els mitjans practics 
mes adequats per a posar remei a aquelles situacions. 

Caritas ha d'atendre els casos que se li van presentant. Aixb és indispensable. Pero 
és insuficient. Els arbres aquest i aquell marginat- no han d'impedir-li de veure el bosc: 
la pobresa i la marginado viscuda existencialment per grups de persones, encarnada 
en determinades situacions... Caritas ha de maldar per posar en practica aquella consig
na de Jesús: «Cal fer aixb, sense deixar alio altre» (Mt 23, 23). Ha d'alleujar i ha de 
guarir de socarrel; ha de veure les manifestacions de la miseria, pero també esbrinar-ne 
les causes; ha de preocuparse ele la situado de cada pobre, pero també de la pobresa 
collectiva; ha d'atendre el present sense oblidar elfutur, de la mateixa manera que el 
treball per un dema millor no pot descuidar els pobres d'avui: menysprear la caritat 
vers els pobres d'avui sota el pretext de preparar un régim social per al dema seria pecar 
contra l'amor. 

En la societat de l'Antic Testament era una obsessió deis profetes l'afany de cridar 
l'atenció sobre els grups de persones menys afavorides i d'alcar la veu a favor seu: els 
pobres, les viudes, els orfes, els estrangers... D'altra banda, aquests profetes anuncien el 
Messies com aquell que defensara el dret deis pobres. També Maria, en el seu cant del 
Magníficat, dona grades al Senyor perqué «ha omplert de béns els pobres i els rics se'n 
tornen sense res» (Le 1,53). 

Els cristians d'avui ens hem de preguntar si som fidels a les exigéncies de la nostra 
fe. Una lectura atenta de la Biblia deixa ben ciar que els pobres hi ocupen un lloc impor-
tant i que la seva condició econbmico-social és tot sovint conseqüencia de la injusticia 
deis homes. Els autors sagrats es mostren plens de compassió davant d'aquesta immensa 
multitud de persones que pateixen fretura i que fan arribar el seu crit de queixa fins 
a Déu, que esdevé el seu defensor. 

La pobresa i la marginado son unfenomen complex en el qual s'aiguabarregen les 
accions o influencies de diferents factors econbmics, psicolbgics i sbcio-culturals. La po
bresa no és només la carencia o insuficiencia de mitjans econbmics, sino també la man-
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ca de salut, la solitud afectiva, l'atur, el fracas professional, l'absencia de relacions, les 
tares físiques i mentáis, les miseries humanes i familiars, les frustracions que brollen 
de la impotencia per a integrarse en el grup huma mes próxim... 

L'esforc de Caritas ha d'orientar-se a impedir que determináis tipus de persones -
victimes, tot sovint, del creixement econbmic- no siguin menystingudes i es quedin al 
marge de la societat com a grups infrahumans empresonats en la seva pobresa. 

Caritas ha de treballar també perqué la comunitat -la humana i, sobretot, la 
cristiana- no es tanqui avarament en el seu egoismefins a deixar de veure tants i tants 
llatzers que jeuen a la porta de casa nostra o deis nostres pobles, de les nostres viles i 
ciutats, coberts de nafres -materials i/o espirituals- esperant satisfer la sevafam o sortir 
de la seva situado amb l'ajuda deis seus germans (cfr. Le 16, 19 ss). 

La societat hauria de serjutjada peí lloc que reserva ais seus membres mes necessitats 
i per la cura que té deferios accedir a una vida plenament humana en la qual trobin 
motius per a viure i esperar. Aixó que diem de la societat en general val especialment 
per a la comunitat eclesial. 

Tant de bo que aquest estudi de la nostra Caritas diocesana sigui un sotrac molt 
fort que ens desperti del nostre son tranquil. També nosaltres -com Pere, Jaume i Joan 
a l'Hort de Getsemant- ens hem adormit durant l'agonia del Crist, vull dir del Crist 
místic que encara pateix en tants i tants deis seus pobres i margináis. 

Bisbe de Vic 
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PRESENTACIÓ 

Al fer-nos carree de Caritas Diocesana el nou equip dirigent, vam creure conve-
nient fer una radiografía, un «Mapa de Pobresa i Marginado». Era un deis objectius 
que ens proposávem per tal de teñir un coneixement de la realitat que ens ajudés 
a copsar les situacions de marginado, carencia, necessitat i pobresa a casa nostra, 
al nostre Bisbat. Comprendre també la problemática actual i així cercar camins mes 
efectius d'adaptació de Caritas per fer possible el seu objectiu primer: «Caritas Dio
cesana és l'organisme oficial de l'Esglesia per a promoure, orientar, coordinar i, en 
el seu cas, federar l'acció caritativa i social en la propia diócesi» (art. 1er. deis Esta-
tuts) o, en paraules de Joan Pau II: «Caritas Diocesana és a nivell d'Església particu
lar, l'expressió i l'instrument de la caritat de la gran comunitat cristiana presidida 
peí Bisbe i, per tant, de totes les comunitats eclesials, parroquials o d'altres que a 
ella pertanyen» (Joan Pau II, 28-5-79). 

Ha estat un treball llarg i laboríos, ja que un estudi com el que presentem no 
es pot dur a terme en pocs dies i és necessari l'ajut i col-laboració de moltes institu-
cions i persones que, molt sovint en l'anonimat, hi han dedicat temps, il-lusió i 
treball. 

Anomenar-los tots és gairebé impossible, pero cree que és un deure d'honeste-
dat i agrai'ment citar, en primer lloc, la Fundació de Cultura Popular que no sois 
va oferir-nos el seu suport moral i económic, sino que també va obrir-nos les portes 
de la Fundació Jaume Bofill, que ha portat el pes feixuc de l'estudi: en els seus inicis, 
sota la direcció del socióleg Raimon Bonal, i després amb la il-lusió i empenta del 
socióleg Joan Costa. 

Cal destacar també la bona acollida que, des del primer moment, aquesta pro
posta va trobar entre els professionals de Caritas en el nostre Bisbat, les assistents 
socials. Elles s'engrescaren amb aquesta iniciativa, la feren seva i han esmercat il-lu
sió, professionalitat i temps, moltes vegades fora de l'horari laboral, per tal de fer 
realitat aquest estudi. 

Vam comencar a esbossar aquest treball amb la Judith i la Marta de la Interpa-
rroquial de Vic, la María de la Interparroquial de Manresa i, molt aviat, s'hi afegí 
la Marga que en un primer moment coordina i impulsa, a nivell diocesá, l'estudi. 
Poc després, la M. Rosa es responsabilitzá de la comarca de PAnoia i l'Esther, secre
taria de Caritas Diocesana, es cuida de la graficació. Fruit del seu treball son els grá-
fics i els mapes. 

No podem oblidar el treball i la col-laboració de moltes juntes de Caritas, Inter-
parroquials i Parroquials, com també molts mossens que, amb gran interés, cerca-
ven col-laboradors per tal d'estudiar i descobrir la problemática de pobresa ifmargi-
nació en la seva parroquia i ara, molts d'ells, son equips de Caritas en aquests pobles 
i parróquies. 
I agrair, finalment, la col-laboració de molts ajuntaments de molts pobles i ciutats 
del Bisbat. 

D'aquest estudi n'hem tret mes del que esperávem. Mentre avancávem en l'es
tudi ja se'ns presentava la crua realitat d'una bona colla de col-lectius amb greus 
problemes de marginació i pobres que esperaven resposta. 

No hem pas esperat a teñir completat l'estudi. Un bon nombre deis programes 
que Caritas está promovent i elaborant, son ja fruit d'aquest estudi, com també ens 
ha fet reforjar i impulsar programes que la intuició ja havia detectat i es duien a 
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terme. També s'han format molts grups de Caritas en Parróquies en les quals no 
hi existia. 

L'estudi ja está fet, pero de cap manera podem dir que hem acabat la tasca. Cal 
continuar. L'estudi és sois un pas. Malgrat la fredor de les xifres i tants per cents, 
se'ns ha obert un extens camp de treball. Son uns llums vermells, uns indicadors 
d'uns coMectius que cal analitzar mes d'aprop i donar-hi resposta. 

Situacions de marginació, carencia, necessitat i pobresa son aquí, a casa nostra. 
I és greu la seva problemática. Davant de situacions de pobresa extrema tots experi
menten! un sentiment de compassió i de solidaritat, pero les situacions extremes 
no son altra cosa que la punta d'un gran iceberg. Hi ha moka marginació i pobresa 
que resta amagada... Tenim tendencia a amagar la pobresa. Quantes vegades, en fer 
la proposta de l'estudi se'ns ha dit: «Aquí, de pobres no n'hi ha», «En aquest poblé 
no hi ha problemes», i tanquem els ulls a aquesta punyent realitat. 

El gran pecat deis cristians d'avui no son sois les entrebancades i caigudes que 
puguem teñir en el nostre camí cap a la Casa del Pare, sino la nostra mania de bus
car dreceres creient que el que interessa és aconseguir la salvació a l'altra vida, vivint 
tant bé com puguem en aquesta i, tancats en nosaltres mateixos, no vivim la germa-
nor. «Quan la tranquil-litat es converteix en norma, Pesperanca es converteix en 
quimera». 

Posem-nos a la feina. Fem visible l'Església que estima, que creu en l'evangeli 
que predica i celebra. 

Sentim-nos germans i corresponsables de tots els marginats que una societat in
justa ha posat fora de circulació. 

Caritas vol endinsar-se peí feixuc camí de la denuncia i el compromís: no hem 
d'acontentar-nos a resoldre uns problemes concrets, cal anar a les causes, intentar 
guarir el mal en la mateixa arrel, en les estructures del pecat de qué ens parla Joan 
Pau II en la Sollicitudo Rei Socialis. Aquesta és, en bona part, la responsabilitat que 
l'Església Diocesana ha confiat a Caritas. No vol ser altra cosa que l'animadora de 
la germanor, l'encarregada de recordar-nos cada dia que som germans, filis d'un ma-
teix Pare, i que estimar elsfgermans és tan important, ens recorda Sant Joan, com 
estimar Déu. «L'amor de Déu passa peí sagrament del germá». 

ANTONI JUNYENT I SERRA 
Delegat Episcopal de Caritas 
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INTRODUCCIÓ 

Parlar d'un «Mapa de Pobresa i Marginado» pot donar lloc a crear unes expec-
tatives que, un cop llegit l'informe o estudi, produeixin una decepcio en la persona 
interessada ja que no ha trobat, en la lectura, alió que ella n'esperava. 

Per aquest motiu, creiem que és del tot necessari deixar molt ciar qué és el que 
ens hem proposat, qué hem fet i com ho hem fet per aconseguir-ho. Així tothom, 
des d'un comencament, sabrá qué en pot esperar de l'estudi que té a les mans. 

A vegades és mes útil explicar el que no hem pretés, que fer esforcos per definir 
acuradament l'objectiu de l'estudi. Segurament que en el nostre cas es mes aconse-
llable fer-ho així, ja que els conceptes de «mapa, pobresa i marginado», donen opció 
a diferents interpretacions. 
No és l'objectiu de l'estudi fer un recompte de pobres i margináis, i ubicar-los en 
els diferents punts de la geografía del Bisbat de Vic. No hem comptat pobres i no 
podem dir, ni ho volem, que a tal municipi de la comarca del Ripollés, de l'Anoia, 
del Bages o d'Osona, hi ha 7, 12, 14 o 32 pobres i marginats. 

El que sí hem intentat és apropar-nos a situacions que per les seves connota-
cions poden ésser simptomátiques de pobresa i marginació per a totes aquelles per
sones que les pateixen. Aquesta aproximado no la fem a nivell teoric, sino en una 
área geográfica molt concreta: el territori que compren el Bisbat de Vic. 

Aquest ha sigut el nostre objectiu: apropar-nos a una realitat des de la perspecti
va de quines caréncies, déficits i privacions s'hi intueixen o constaten i que son de-
tonadors d'uns col-lectius amb dificultat per viure, o sobreviure, dins el que la nos-
tra societat ha establert com «a normal». 

Determinar qui les pateix, concretament, aqüestes situacions i com les pateix 
ha d'ésser fruit d'un altre plantejament ja mes concret i determinat. L'operativitat 
d'aquest nostre estudi vol ésser, precisament, aportar elements que siguin capacos 
de conduir a les institucions interessades en aquests plantejaments concrets. 

El procés seguit per apropar-nos a aquesta realitat ha seguit dos camins pa
raleléis. Per una part hem fet ús de fonts secundarles d'informació que ens aportes-
sin dades referents a la realitat que ens interessava conéixer. Aqüestes fonts secunda
rles van des del Padró del 1986, fins a recollir el cens de les persones que cobren 
el F.A.S., passant per veure quins han sigut els col-lectius i persones que durant els 
darrers anys han passat pels departaments d'atenció de Caritas. 

Una part important de la informado ens l'ha facilitada el «Mapa de la pobresa 
a Catalunya» que está realitzant el Gabinet d'Estudis Socials i que está patrocinat 
peí Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Aquest treball 
ens ha aportat dades referents a les comarques i municipis del Bisbat que han ajudat 
a la concreció del nostre estudi. 

A la vegada que es treballava per aconseguir tota aquesta informació, es portava 
a terme una enquesta en totes i cadascuna de les parróquies del Bisbat. 

Amb aquesta enquesta preteníem recollir dades i informació de primera má so
bre diferents aspectes del col-lectiu que englobava la parroquia. Es feia referencia 
tant a aspectes de persones com aspectes d'equipaments i servéis necessaris que aqüestes 
persones tenien, o no, a l'abast, i també a les situacions de «com vivien» (habitatge). 

En el capítol dedicat a l'análisi de les dades obtingudes a través de l'enquesta, 
farem una valoració del seu procés, deis seus resultáis i de les dificultáis que ha com-
portat la seva realització. 
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Voldríem que tot aquest treball fos útil per a la finalitat que va provocar la seva 
demanda. 

No hem pretés escriure cap tractat «filosófic» o «científic» sobre la pobresa. Sen-
zillament realitzar, dins les limitacions, tant objectives com subjectives, un treball 
empíric corréete, coherent i operatiu. 
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1. ALGUNS ACLARIMENTS CONCEPTUALS. 

No és la nostra intenció entrar en un debat teóric sobre els conceptes de pobre-
sa i marginado. Per una part, no creiem que aquest sigui el lloc idoni per aquesta 
mena de discussions, i, per altra part, pensem que seria una fal-lácia pensar que hem 
trobat la definició estándard del que és la pobresa. 

Sociológicament, tenim uns parámetres que ens defineixen sectors de la nostra 
societat com a margináis. Tenint aquests com a base, portarem a terme aquesta re-
flexió sobre els conceptes de pobresa i marginado, per situar mínimament un marc 
de referencia on ubicar posteriorment tota l'análisi empírica que portarem a terme. 

Podríem dir que, qui mes qui menys, está marginat de segons qué dins el con-
text de la societat en qué ens movem. Es parla de la marginado deis vells, de la mar
ginado de les dones,etc, i també podem considerar que les persones ens podem auto-
marginar quan no ens interessa en absolut res del que la societat ens proposa o ens 
ofereix. Estar marginat vol dir senzillament no participar ni activament ni passiva 
deis components del eos social. 

Pero per emmarcar teóricament el nostre estudi hem de moure'ns en uns altres 
nivells, acotant mes concretament els elements que defineixen l'univers del nostre 
estudi. 

Voler conéixer la poblado en situació de pobresa, vol dir que ens volem apro-
par a un coMectiu que está fora deis nivells de benestar acceptats com a mesura de 
vida digna i normal. El benestar s'identifica amb la riquesa, el diner; llavors el pobre 
és el que té les pitjors condicions económiques. 

El que és realment difícil és determinar el llistó indicatiu d'on comenca aquesta 
«pitjor situació económica». 
s molt important no oblidar que el criteri de la pobresa passa sempre per la riquesa 
que teñen els altres. 

1.1. La relativitat de la pobresa 

Ens agradi o no, hem d'acceptar aquesta relativitat del concepte de pobresa. Se-
gurament que aixó no tranquil-litzará la nostra consciéncia; és mes fácil quedar-nos 
amb uns esquemes tradicionals que ens permetin identificar clarament «els pobres 
de tota la vida». 

No oblidem que la pobresa és una conseqüéncia de la desigualtat, una forma 
de desigualtat. Una desigualtat que com mes forta és mes impossibilita la cobertura 
de les necessitats básiques. Pero en parlar de necessitats básiques, no ens podem que
dar en la pura supervivencia biológica, sino que hem d'entendre un nivell de vida 
«humanament digna». Es aquí on rau un deis elements que relativitzen la definició 
i el concepte de pobresa. 

La cobertura d'unes necessitats básiques per disfrutar d'un nivell de vida huma
nament digna pot teñir un sentit diferent segons el lloc, la regió, el poblé, o comarca 
on situem el col-lectiu pobre. 

Es possible que una persona considerada pobra en les nostres comarques, fos 
una persona amb un nivell de vida humanament digne en un país del Tercer Món. 
Aqüestes diferencies les podem trobar també mes a prop: dins el marc de la C.E.E., 
dins el contéxt de l'Estat Espanyol, dins el marc geográfic del nostre país, Catalun
ya. Per aquest motiu és molt difícil estandarditzar el concepte de pobresa: cal situar
ía i ubicar-la. 
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1.2. Es pot mesurar la pobresa estadísticament? 

No hi ha dubte que podem elaborar uns indicadors que determinin els pressu
postos mínims necessaris per la cobertura de les necessitats basiques, i a partir d'aquí 
portar a terme les análisis de la població. Aixó ens permetria comptabilitzar estadís
ticament el nombre de persones que no arriben a aquests pressupostos. Certament 
que pot ésser útil i a vegades cal fer-ho per teñir un punt de referencia. Pero també 
aquí la relativitat entra en joc; on situem el nivell, el llistó estadístic, valid a tot arreu, 
per determinar un habitatge digne, uns nivells de salud, d'educacio, etc., que ens 
permetin obtenir uns indicadors válids? 

Si només ens fixem en aquesta dimensió mesurable estadísticament i Papliquem 
al Bisbat de Vic, hi trobarem els pobres que nosaltres volguem. Tot depén del patró 
de mesura que determinem. 

La manca, la insuficiencia d'ingressos ocupa el centre de qualsevol reflexió so
bre la pobresa, pero les circumstáncies variables, els criteris diferents a l'hora d'esta-
blir uns indicadors estadístics, fa que la reducció de la pobresa a una dada estadísti
ca, no sigui la millor manera d'apropar-nos a la realitat humana de la pobresa. 

Si ens quedem únicament en aquesta perspectiva, és molt possible que se'ns es-
capin el gran nombre de factors que la manca de recursos pot anar acumulant en 
les famílies i persones que pateixen aquesta situació. La pobresa té una dimensió 
acumulativa que no podem ignorar. 

Per altra part, seria bo superar aquesta visió purament quantitativa i descriptiva 
de la pobresa i aprofundir mes en la seva analisi qualitativa. Cal entrar en la pregun
ta clau i que moltes vegades s'amaga des de les esferes de les Administradora Publi
ques que es volen ocupar del Benestar Social: 

Per qué hi ha pobres? 
Davant d'aquesta pregunta i si volem ésser mínimament honestos no podem 

respondre de manera simplista. Hi ha unes causes explícitament declarades de la po
bresa i que mes o menys son evidents per a tothom. A les darreries de l'any 1985, 
en una enquesta d'opinió realitzada a l'Estat Espanyol, el 72% deis enquestats atri-
buien la pobresa a l'organització de la societat espanyola. 

Cal aprofundir una mica mes i veure qué hi ha darrera de tot aquest món de 
la pobresa. Quines son les situacions que ni juguen fort i que no podem oblidar 
a l'hora de plantejar una analisi seriosa; nivells educatius, situacions laboráis, nivells 
professionals, ubicacions geográfiques..., variables totes elles que ens sitúen sens cap 
mena de dubte en el marc de la desigualtat. 

1.3. Entrar i sortir de la pobresa 

La situació de pobresa, precisament per tots els aspectes esmentats anteriorment, 
pot presentar una mobilitat que encara dificulta mes la seva acotació quantitativa. 

Aixó pot semblar contradictori amb el que anomenem «el cercle vicios de la 
pobresa», que quan hi quedes atrapat difícilment en pots sortir. Pensó que aquesta 
contradicció no existeix. Hi ha un element que és molt important contemplar quan 
parlem de romandre o no, en una situació de pobresa. Es el que se'n diu la igualtat 
d'oportunitats. No oblidem que la pobresa és un problema de desigualtat. 

No només és important que la igualtat d'oportunitats existeixi legalment, és molt 
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mes important que aquesta igualtat d'oportunitats sigui realment accessible per part 
deis grups mes desafavorits. No podem parlar d'igualtat d'oportunitats mentre tin-
guem necessitat de posar com exemple «un que ara és advocat i en la seva infantesa 
netejava sabates peí carrer». 

Per altra part, aquest entrar i sortir de la pobresa, está sempre en funció del pro-
grés de la resta de la societat. Ja hem dit que quan parlem de pobresa ho fem per 
referencia a la riquesa deis altres. Situacions que anys enrera podien ésser considera-
des mes o menys normáis, poden ésser avui situacions d'auténtica pobresa. 

La línia a l'entorn de la qual situem els sectors pobres, és molt oscil-lant. Ele-
ments tan simples com un treball segur, permanent i mínimament ben remunerat 
poden situar a la persona per sota o per sobre de la línia que defineix la pobresa. 
El teñir o no teñir uns certs coneixements pot facilitar-te l'accés a una ocupació que 
et permeti un nivell de vida digna. 

De la pobresa se'n pot entrar i sortir, depén que la igualtat d'oportunitats sigui 
accessible realment per tothom i que el progrés de la nostra societat no aguditzi en
cara mes les diferencies. 

1.4. Crisi, atur ¡ pobresa. 

En la década deis anys 70 va aparéixer el fet de la crisi. No hi ha dubte que ha 
sigut una realitat frapant, pero també és cert que aquest fet de la crisi ha servit per 
justificar l'empobriment de molts i l'enriquiment d'uns quants. 

Com a conseqüéncia d'aquesta crisi va aparéixer de manera esclatant el fet de 
l'atur, que va anar prenent unes dimensions considerables. La por quasi única per 
la majoria deis treballadors era quedar atrapat per aquesta xarxa de l'atur. 

Una de les primeres preocupacions que el fet de l'atur va provocar, va ésser la 
deis joves aturats. Era, potser, el col-lectiu que mes afectat quedava per la situació 
que es vivia. El treball com a element integrador i socialitzador els era impedit. Les 
conseqüéncies de tot ordre que aixó va comportar per ais joves, varen posar a pri
mer pía el que podríem dir-ne «la moda del problema de la joventut». Darrerament 
sembla que aixó ha quedat ja a segon pía. 

El que ha sortit, en els darrers anys, a primer pía ha sigut el tema de la pobresa. 
Es torna a parlar deis pobres. De fet caldria veure quines han sigut les instáncies 
que realment han lluitat per sensibilitzar la societat, a les diferents Administracions, 
que no podíem amagar el cap sota l'ala i oblidar-nos que la crisi l'estaven pagant 
uns col-lectius anónims que vivien situacions d'auténtica miseria. 

Ais anys 50, després de la segona guerra mundial, els palsos capdavanters d'Europa, 
inicien la política deis Estats del Benestar, que es volien caracteritzar per la redistri-
bució de la riquesa i l'erradicació de la miseria. Es volia i es creia que aixó seria pos-
sible per tothom. En aquest sentit es pretenia: 

— la cobertura de tot un seguit de necessitats, vellesa, educado..., per impedir 
que el ciutadá es tornes pobre. 

— que la redistribució de la riquesa s'aconseguís també afavorint el consum, ad-
quirint béns per a l'ús personal o familiar. 

Pero resulta que han sortit «uns nous pobres». Dic «nous pobres», perqué son 
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fruit d'aquesta nova societat: baixos salaris, treball precari... 
La nostra societat ha creat una manera de viure «standarditzada», i que marca 

les pautes per una vida digna. Vivim en una cultura de la riquesa, en la qual moltes 
vegades es pressuposa que la gent té a la má els elements necessaris per viure. 

Aquesta lectura que fem de la societat provoca que moltes vegades pensem que 
la societat funciona molt bé, llástima que surtin alguns problemes. 

Cree que hem de capgirar aquesta lectura i no parlar de «problemes», sino real-
ment d'una societat problemática, que no funciona i que está generant una gran in
justicia social i que ha creat una nova pobresa. 

Cal parlar d'injustícia, perqué aquests col-lectius pobres están privats deis seus 
drets económics i socials, que també formen part deis drets humans. 

Avui dia, quan parlem de drets humans, s'ens fan veure únicament els drets in
dividuáis de la lliure expressió, associació..., pero s'amaguen totalment tots aquests 
drets económics i socials del treball, d'una vida humanament digna...,etc. 

El fet de la crisi és el que explica tota aquesta situació i alió que ha fet variar 
la tendencia anteriorment apuntada de la societat del benestar i d'erradicació de la 
miseria. De fet, el pastís era mes fácil de repartir quan era abundant, pero el respecte 
ais drets de la persona a una vida digna s'han de respectar tant ara com abans. 

Darrerament es parla de la reactivació económica, de progrés, de la nova situa
ció creada i que es va creant per la revolució tecnológica..., etc. Es cert. Pero cal 
parlar d'aquesta pobresa existent, i no des d'una perspectiva «benéfica», sino des d'una 
perspectiva de justicia. Es en aquesta perspectiva que haurien d'entendre la situació 
els Departaments de Benestar Social. Si no es així, cal posar en situació de judici 
crític tota aquesta modernització i progrés de qué es parla. Ho será per segons qui, 
i amb la condició que uns coMectius gens menyspreables es conformin a ésser pobres. 

La situació actual ha trencat també les actituds solidáries i generat uns instints 
individualistes molt forts, de conservado «del que és propi». 

No es gens estrany que la pobresa existent al nostre costat ens passi totalment 
desapercebuda, i que, a vegades, els que estem mes a prop deis pobres, siguem els 
que mes els acusem de la seva pobresa. 
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2.- ASPECTES DEMOGRÁFICS 

No tenim la pretensió de portar a terme una análisi demográfica del Bisbat de 
Vic. Pero sí que creiem necessari aportar algunes dades que permetin situar en el 
seu context poblacional les problemátiques que serán l'objecte del nostre estudi. 

Ens mourem a nivell purament descriptiu sense anar mes enllá del que les dades 
aportin. 

Els aspectes que tindrem en compte serán: 

— la distribució de la població en tot el llarg i ampie del territori del Bisbat. 
— Pevolució de la població entre el padró de la població del 1981 i el padró del 

1986. 
— l'estructura de la població en base a les dades demográfiques. 

Aquest darrer aspecte será tractat amb mes amplitud i profunditat en algunes 
de les poblacions que superen els 10.000 habitants: Manresa, Igualada, Vic i Ripoll. 

Aqüestes dades convenientment ordenades serán suficients per situar el marc 
demográfic de l'estudi. 

2.1.- Distribució de la població 

Segons les dades del Padró de 1986, el Bisbat de Vic té 343.181 habitants distri-
bu'íts en 129 municipis. 

La composició geográfica del Bisbat és una mica complexa, ja que s'ajusta molt 
poc a les unitats básiques (les comarques) que configuren Pordenació territorial de 
Catalunya. La distribució, per comarques, deis municipis que formen el Bisbat es 
la següent: 

OSONAN 47 municipis (tota la comarca) 111.931 
RIPOLLÉS 19 municipis 28.119 
BAGES 29 municipis 124.535 
ANOIA 20 municipis 60.751 
V. ORIENTAL 8 municipis 8.642 
V. OCCIDENTAL.. . . 4 municipis 2.725 
LA SELVA 3 municipis 5.147 
BERGUEDÁ 1 municipi 445 

131 municipis 343.181 

Tot seguit donem la relació de cadascun deis municipis de les diferents comar
ques que configuren el Bisbat de Vic. El número que els donem correspon a la seva 
ubicació en el mapa-gráfic que tot seguit adjuntem, i en el qual, de manera gráfica, 
s'hi expressa la configuració del Bisbat. 

COMARCA D'OSONA 
1. Alpens 252 hab. (Padró 1986) 
2. Balenyá 3.166 » 
3. El Brull 182 » 
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COMARCA D'OSONA (continuació) 
4. Centelles 5.632 hab. Padró (1986) 
5. Collsuspina 220 » 
6. Espinelves 239 » 
7. Folgueroles 1.066 » 
8. Gurb de la Plana 1.625 » 
9. Llucá 299 » 

10. Malla 257 » 
11. Manlleu 16.190 » 
12. Masies de Roda 612 » 
13. Masies de Voltregá 2.455 » 
14. Muntanyola 163 » 
15. Olost 948 » 
16. Oris 229 » 
17. Oristá 912 » 
18. Perafita 362 » 
19. Prats de Llucanés 2.470 » 
20-26. Rupit-Pruit 370 » 
21. Roda de Ter 4.702 » 
22. Sant Agustí de Llucanés 130 » 
23. Sant Bartomeu del Grau 1.081 » 
24. Sant Boi del Llucanés 522 » 
25. Sant Hipólit de Voltregá 3.022 » 
27. Sant Julia de Vilatorta 1.721 » 
28. Sant Martí de Centelles 715 » 
29. Sant Martí de Riudeperes 1.408 » 
30. Sant Martí d'Albors 139 » 
31. Sobremunt 77 » 
32. Sant Pere de Torelló 2.089 » 
33. Sant Sadurní d'Osomor 79 » 
34. Sant Vicenc de Torelló 1.783 » 
35. Sta. Cecilia de Voltregá 188 » 
36. Sta. Eugenia de Berga 1.313 » 
37. Sta. Eugenia de Riuprimer 809 » 
38. Sta. Maria de Coreó 1.961 » 
39. Senfores (agregat a Vic) 
40. Seva 1.610 » 
41. Sora 228 » 
42. Taradell 4.259 » 
43. Tavérnoles 214 » 
44. Tavertet 114 » 
45. Tona 5.289 » 
46. Torelló 11.132 » 
47. Vic 28.583 » 
48. Viladrau 802 » 
49. (agregat a S.Juliá de Vilatorta) 
50. Vilanova de Sau 312 » 

TOTAL COMARCA 111.931 hab. 
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A la comarca d'Osona hi trobem 25 municipis de menys de 1.000 habitants, 
17 municipis entre mil i 5.000 habitants, 2 municipis entre 5 i 10.000 habitants, 2 
municipis entre 10 i 25.000 habitants i 1 municipi de mes de 25.000 habitants. 

COMARCA DEL RIPOLLÉS 
1. Campdevánol 3.565 hab. 
3-4. Camprodon 2.289 » 

5. Gombreny 258 » 
6. Llanars 386 » 
7.26. Les Lloses 402 » 
8. Molió 388 » 
9. Montesquiu 932 » 

10. Ogassa 285 » 
11. Palmerola 20 » 
13-17. Ripoll 11.670 » 
18. Sant Joan de les Abadesses 4.072 » 
19. Sant Pau de Seguries 609 » 
20. Sant Quirze de Besora 2.017 » 
21. Sta. Maria de Besora 200 » 
22. Setcases 161 » 
24. Vallfogona 250 » 
25. Vidrá 178 » 
27. Vilallonga de Ter 437 » 

TOTAL POBLACIÓ DE LA COMARCA 
QUE PERTANY AL BISBAT DE VIC 28.119 hab. 

A la comarca del Ripollés hi trobem 13 municipis de menys de 1.000 habitants, 
4 municipis entre mil i 5.000 habitants i un municipi entre 10 i 25.000 habitants. 

COMARCA DEL BAGES 
1. Aguilar de Segarra 216 hab. 
2. Artes 4.037 » 
3. Avinyó 2.000 » 
5. Calders 482 » 
6. Cállús 1.499 » 
9. Castellnou i Vilar 3.316 » 

10. Castellfullit del Boix 317 » 
11. Castellgalí 705 » 
12. Castellnou de Bages 107 » 
13. L'Estany 386 » 
14. Fonollosa 641 » 
15. Gaiá 149 » 
16. Manresa 65.274 » 
17. Moia 3.164 » 
18. Monistrol de Calders 617 » 
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COMARCA DEL BAGES (Continuado) 
20. Mura 163 hab. 
21. Navarcles 5.010 » 
22. Rajadell 286 » 
23. Pont de Vilomara 2.203 » 
24. Sallent 7.856 » 
25. Sant Feliu Saserra 633 » 
26. Sant Fruitós de Bages 4.631 » 
27. Sant Mateu de Bages 581 » 
28. Sant Joan de Vilatorrada 7.620 » 
30. Sant Vicenc de Castellet 7.625 » 
32. Santa Maria d'Oló 1.050 » 
33. Santpedor 3.909 » 
35. Talamanca 58 » 

TOTAL POBLACIÓ DE LA COMARCA 
QUE PERTANY AL BISBAT DE VIC 124.535 hab. 

A la comarca del Bages hi trobem 14 municipis de menys de 1.000 habitants, 
9 municipis entre 1.000 i 5.000 habitants, 4 municipis de 5 a 10.000 i 1 de mes de 
25.000 habitants. 

COMARCA DE L'ANOIA 
1. Argensola 192 hab. 
2. Bellprat 93 » 
5. Calaf 3.205 » 
6. Calonge de Segarra 195 » 

10. Castellolí 447 » 
11. Copons 309 » 
12. Igualada 30.878 » 
13. Jorba 498 » 
17. Montmaneu 282 » 
18. Odena 2.581 » 
22. La Pobla de Claramunt 1.685 » 
23. Prats de Rei 584 » 
24. Pujalt 182 » 
25. Rubio 136 » 
26. Sant Martí Sesgaioles 399 » 
27. Sant Martí de Tous 1.002 » 
28. Sant Pere Sallavinera 194 » 
29. Santa Margarida de Montbui 9.088 » 
33. Veciana 192 » 
34. Vilanova del Camí 8.609 » 

TOTAL POBLACIÓ DE LA COMARCA 
QUE PERTANY AL BISBAT DE VIC 60.751 hab. 

A la comarca de l'Anoia hi trobem 13 municipis de menys de 1.000 habitants, 4 en
tre 1.000 i 5.000 habitants, 2 de 5 a 10.000 habitants i un de mes de 25.000 habitants. 
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COMARCA DEL VALLES ORIENTAL 
1. Aiguafreda 2.019 hab. 
8. Castellar 211 » 
9. Castelltersol 1.982 » 

13. Granera 5 » 
23. Montmany-Figaró 632 » 
31. Sant Feliu de Codines 3.360 » 
34. Sant Quirze Safaja 252 » 
37. Tagamanent 135» 

TOTAL POBLACIÓ DE LA COMARCA 
QUE PERTANY AL BISBAT DE VIC 8.642 hab. 

Deis municipis de la comarca del Valles Oriental que pertanyen al Bisbat de 
Vic, 5 teñen menys de 1.000 habitants i 3 entre 1.000 i 5.000 habitants. 

COMARCA DEL VALLES OCCIDENTAL 
6. Gallifa 80 hab. 

11. Rellinars 178 » 
16. Sant Lloren? Savall 1.873 » 
22. Vacarisses 594 » 

TOTAL POBLACIÓ DE LA COMARCA 
QUE PERTANY AL BISBAT DE VIC 2.795 hab. 

Deis municipis de la comarca del Valles Occidental pertanyents al Bisbat de 
Vic, 3 teñen menys de 1.000 habitants i 1 entre 1.000 i 5.000. 

COMARCA DE LA SELVA 
14. Osor 517 hab. 
19. Sant Hilari Sacalm 4.505 » 
23. Susqueda 125 » 

TOTAL POBLACIÓ DE LA COMARCA 
QUE PERTANY AL BISBAT DE VIC 5.147 hab. 

Deis municipis de la comarca de la Selva pertanyents al Bisbat de Vic, dos teñen 
menys de 1.000 habitants i un entre 1.000 i 5.000. 

COMARCA DEL BERGUEDÁ 
5. Borrada 445 hab. 

L'única comarca que pertany íntegrament al Bisbat de Vic, és la d'Osona. El 
Ripolles, el Bages i l'Anoia tot i que queden escapcades son les altres tres comarques 
que configuren el gruix fort del Bisbat de Vic. Les incursions que el Bisbat fa a la 
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resta de comarques, son molt poc rellevants tant a nivell territorial com a nivell 
poblacional. 

En el mapa que segueix, podem veure de manera gráfica tot el que hem descrit. 
Si tenim en compte la dimensió deis municipis, la poblado del Bisbat queda dis

tribuida de la manera següent: 
— Municipis fins a 1.000 hab 77 - 597 
— Municipis de mil a 5.000 hab 38 - 29'4 
— Municipis de 5 a 10.000 hab 8 - 6'2 
— Municipis de 10 a 25.000 hab 3 - 2'3 
— Municipis de mes de 25.000 hab 3 - 2'3 

TOTAL 129-100 

(La diferencia en la suma del total de municipis, amb la que anteriorment hem 
donat, que era de 131, ve donada per l'agregació que ha tingut lloc de diferents mu
nicipis). 

2.2.- Concentrado de la poblado 

L'interés en assenyalar el fenomen de la concentració i de la dispersió de la po
blado en tot el Uarg i ampie del territori del Bisbat, és degut al fet que la problemáti
ca que l'estudi vol abordar -col-lectius pobres i marginats- pot teñir unes o altres 
connotacions, segons sigui el seu marc socio-demográfic. No volem en absolut pre
determinar unes árees problemátiques en fundó unicament del fet que acumulen 
grans quantitats de poblado; pero, cal teñir present que les caractenstiques de les 
zones densament poblades, el tipus de vida i de relacions socials que s'hi donen, fa 
que els problemes i les situacions margináis (i marginadores) siguin no solament di
ferents de les árees poc denses i poc poblades, sino també mes abundants i a la vega
da potser també mes amagades. 

El Bisbat de Vic, té només una ciutat que supera els 50.000 habitants i és Manre-
sa, capital de la comarca del Bages, que té 65.274 habitants. Aquesta ciutat sola acu
mula el 19% de tota la poblado del Bisbat. La segueixen Igualada, capital de l'Anoia 
amb 30.878 habitants, i Vic, capital d'Osona amb 28.583 habitants. Aquests tres 
municipis -ciutats- acumulen el 36*3% de tota la poblado del Bisbat, mes de la terce
ra part, i representen solament el 2'3% deis municipis. 

Els municipis de Manlleu i Torelló , de la comarca d'Osona, i Ripoll, capital 
de la comarca del Ripollés, son el grup de municipis que teñen mes de 10.000 habi
tants. Acumulen 1'11'4% de la poblado del Bisbat i representen el 2'3% deis munici-
Í)is. Es important remarcar que aquests sis municipis Manresa, Igualada, Vic, Man-
leu, Torelló i Ripoll- que només representen el 4'6% de tots els municipis del 

Bisbat acumulen el 47'7% de la població. 
Les desproporcions son significatives i poden ajudar a configurar el pes real deis 

punts de concentració de la població. 
Hi ha un altre grup de municipis -Sta. Margarida de Montbui, Vilanova del 

Camí, de la comarca de l'Anoia; Sallent, Sant Vicens de Castellet, Sant Joan de Vila-
torrada, Navarcles, de la comarca del Bages; Centelles i Tona de la comarca d'Oso-
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na -que teñen entre 5 i 10.000 habitants. Representen un 6'2% deis municipis del 
Bisbat i acumulen el 16% de la seva poblado. 

El col-lectiu de tots aquests municipis anteriorment esmentats -els de mes de 
25.000 hab., entre 10 i 25.000 i entre 5 i 10.000- que suposen el 107% de tots els 
municipis del Bisbat, acumulen el 55'5% de tota la població. El 89'3% restant de 
municipis acumulen únicamnet el 44'5% de la població. 

La proporció mes equilibrada entre municipis i població la trobem entre els po-
bles que formen el grup d'entre 1 i 5.000 habitants. Aquests municipis acumulen 
el 27'6% de la població i representen el 30'2% del total de municipis. 

Si tenim en compte els municipis de menys de 1.000 habitants, veurem que re
presenten el 58'9% de tots els municipis i i solament acumulen el 87% de la pobla
ció del Bisbat. 

En el mapa No. 2 posem de manera gráfica aquesta concentració-dispersió de 
la població sobre el territori del Bisbat de Vic. 

2.3.- Evolució de la població 

En el darrer quinqueni -1981-1986- l'evolució demográfica de l'área del Bisbat 
de Vic, ha seguit la tónica general observada a Catalunya, accentuant mes els seus 
aspectes negatius. Així mentre a Catalunya la diferencia entre el Padró del 1981 i 
el de 1986 és solament de 15 persones, percentatge inapreciable, en l'área del Bisbat 
de Vic la diferencia és de 725 persones, que representa un descens del 0'2%. 

Aquesta ha sigut la tónica general del Bisbat, pero no tots els municipis han se
guit el mateix ritme. Deis 129 municipis que componen el Bisbat, 57 (el 43'5%) han 
experimentat un creixement positiu. Pero cal que matisem molt aquest creixement. 
Les que podríem anomenar les tres grans ciutats -Manresa, Igualada i Vic- cap d'elles 
mostra un creixement positiu durant aquest quinqueni: Manresa perd un 2'6% deis 
seus habitants, Igualada un 2,1% i Vic el 5'2%. Cal recordar que aqüestes tres ciutats 
acumulen mes de la tercera part de la població de tot el Bisbat, exactament el 36'3%. 
Aixó sol ja ens pot fer entendre que el creixemnt negatiu d'aquestes ciutats té moka 
mes importancia en l'evolució de la població que els 57 municipis que han experi
mentat un creixement positiu. Té moka mes importancia quantitativa un 1% en 
un col-lectiu de 60.000 habitants que un 10% en un col-lectiu de 1.000. 

Perqué aixó quedi mes ciar veiem quines son les dimensions poblacionals deis 
municipis que han experimentat un creixement. La relació la fem tenint en compte 
dues variables: per una part, el seu embalum de població i per l'altra el seu índex 
de creixement. 

Tipus de municipis que han experimentat increment: 

— Fins a 1.000 habitants 28 muni. - 49'1% 
— De 1 a 5.000 » 22» - 38'6% 
— De 5 a 10.000 » 5 » - 8'8% 
— De 10 a 20.000 » 2» - 3'5% 
TOTAL 57 municipis 
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Si tenim en compte l'índex de creixement, les dades presenten el quadre 
seguent: 

Diferents índexs de creixement: 

1. Municipis de menys de 1.000 habitants: 
— 16 municipis fins a un 5% de creixement 
— 5 » entre un 6 i un 10% 
— 3 » entre un 11 i un 15% 
— 2 » entre un 16 i un 20% 
— 2 » mes del 20% 

2. Municipis entre mil i 5.000 habitants 
— 13 municipis fins a un 5% de creixement 
— 4 » entre un 6 i un 10% 
— 3 » entre un 11 i un 15% 
— 1 » entre un 16 i un 20% 
— 1 » mes del 20% 

3. Municipis entre 5 i 10.000 habitants 
— 4 municipis fins a un 5% de creixement 
— 1 » entre un 11 i 15% 

4. Municipis entre 10 i 20.000 habitants 
— 2 municipis fins a un 5% de creixement 

Total 57 municipis 

Les dades son molt clares. Si tenim en compte els tipus de municipis segons el 
seu nombre d'habitants, veiem que deis 57 municipis que han crescut, el 49'1% te
ñen menys de 1.000 habitants, i el 38'6% entre mil i 5.000 habitants. Total que deis 
municipis que han experimentat un augment de població, el 87'7%, teñen menys 
de 5.000 habitants. 

La questió encara queda mes evident si tenim en compte els índexs de creixe
ment. El 61'4% de municipis no han superat el 5% de creixement. Només un 5'3% 
ho han fet amb índexs del 20%; pero aquests índexs tant elevats es donen en munici
pis que no superen els 5.000 habitants. 

Mes que de creixement de la població, aqüestes dades poden ésser simptomáti-
ques d'uns desplacaments residenciáis de la mateixa que poden ésser provocats per 
diferents motius: laboráis, preus de l'habitatge... 

Per altra part, encara que es tractés d'un creixemnt vegetatiu d'aquestes pobla-
cions, la seva incidencia en la globalitat de la població del Bisbat és nul-la, ja que 
les dades del Padró del 1986, en comparado a les del 1981, son clares i evidents. 

La relació d'aquests 57 municipis segons el seu índex de creixement és la 
següent: 

Fins a un 5% de creixement: Sant Bartomeu del Grau, Santa Eugenia de Riupri-
mer, Taradell, Folgueroles, Sant Pere de Torelló, Torelló, Les Masies de Voltregá, 
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menys de 1.000 habitants 

E'X'M'M de 1.000 a 5.000 habitants 

de 5.000 a 10.000 habitants 

de 10.000 a 25.000 habitants 

mes de 25.000 habitants 
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Llucá, Perafita, Sant Boi del Llucanés, Viladrau, Centelles, Tona, Roda de Ter, 
Manlleu, Santa María de Coreó, Sant Pau de Seguries, Llanars, L'Estany, Moia, 
Avinyó, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Fonollosa, Monistrol de Calders, 
Castellgalí, Gaiá, Pont de Vilumara, Vilanova del Camí, Jorba, La Pobla de Clara-
munt, Vacarisses, Sant Feliu de Codines, Tagamanent, Sant Hilari Sacalm. 

Entre un 6 i un 10% de creixement: Gurb de La Plana, Prats de Llucanés, Seva, 
Balenyá, Masies de Roda, Setcases, Sant Pere Sallavinera, Pujalt , Osor. 

Entre un 11 i un 15% de creixement: Calldetenes, Sant Julia de Vilatorta, Tavér-
noles, Santpedor, Rajadell, Santa Margarida de Montbui, Gallifa. 

Entre un 16 i un 20% de creixement: Santa Eugenia de Berga, Tavertet, Rellinars. 

Mes d'un 20% de creixement: Sobremunt, Castellnou de Bages, Sant Fruitós de 
Bages. 

En el mapa No. 3 es pot apreciar graficament aquesta evolució de la població. 

2.4.- Estructura básica de la població 

Hem fet una descripció de la distribució territorial de la població i de la seva 
evolució en el darrer quinqueni. 

Será també molt útil fer una descripció de l'estructura básica de la població, ja 
que ens aportará ek elements per veure quina imatge té aquesta població en base 
a les dades demográfiques. 

Les dificultats provinents tant de les fonts d'informació com deis límits territo-
rials del Bisbat dificulten l'elaboració d'una análisi demográfica mes detallada. 
Aqüestes dificultats es concretitzen, per part de les fonts d'informació, en el fet que 
les dades elaborades i publicades fan referencia únicament a les edats, sexe, estat civil 
de la població, i aixó a nivell de comarques, ciutats i poblacions grans. Les pobla-
cions de menys de 5.000 habitants les considera totes globalment per cada comarca; 
en una Diócesi com la de Vic, on son moltes les poblacions d'aquesta dimensió, ens 
trobem que la majoria de municipis queden englobats en aqüestes grans unitats. 
Aquest aspecte, o millor dit, aquesta dificultat provinent de les fonts d'informació 
té relació amb les dificultats provinents de l'ordenació territorial del Bisbat. Només 
una comarca, Osona, forma part de manera total del Bisbat, les altres están partides. 
Aixó fa que quan considerem els col-lectius de població de menys de 5.000 habi
tants de cada una de les comarques del Bisbat, s'hi inclouran tots els municipis 
d'aquesta dimensió tant si formen part del Bisbat, com si están situats fora deis seus 
límits. 

Tot aixó ens obliga a situar les nostres análisis a uns nivells que permetin homo-
geneítzar les dades. Per aquest motiu, en la descripció de l'estructura básica de la 
població ens situarem: 

— a un nivell comarcal, pero excloent aquelles comarques que teñen molt poca 
incidencia en el territori del Bisbat. 

— a nivell de capitals de comarca, seguint el mateix criteri anterior. 
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— a nivell de poblacions grans de cada una de les comarques tingudes en 
compte. 

— a nivell de municipis de menys de 5.000 habitants de les comarques es-
mentades. 

Estem segurs que aquesta no és ni l'única ni la millor manera de portar a terme 
l'análisi de l'estructura básica de la població, pero amb els condicionants anterior-
ment esmentats creiem que és la mes factible. 

2.4.1. Sexe i Estat Civil de la població. 

La distribucio de la població del Bisbat de Vic, per sexes, és la que ens mostren 
els quadres següents: 

Osona 48'9% homes 51'1% dones 
Bages 487% » 51'3% » 
Anoia 49'5% » 50'5% » 
Ripollés 49' » 51' 
CATALUNYA 49' » 51' 

Aquesta distribucio de la població per sexes, a nivell de capitals de comarca, és 
la següent: 

Vic 47'6% homes (Osona 48'9) . . 52'4% dones 
(Osona 51*1) 

Manresa 48'3% homes (Bages 4 8 7 ) . . . 517% dones 
(Bages 51'3) 

Igualada 48'6% homes (Anoia 49'5) . . 51'4% dones 
(Anoia 50'5) 

Ripoll 487% homes (Ripoll. 49 ' ) . . . 51*3% dones 
(Ripoll 51'-) 

A nivell de municipis de cadascuna d'aquestes comarques, l'estructura de la po
blació a partir de la variable sexe, és la següent: 

Municipis de la comarca d'Osona: 
— Manlleu 49'2% homes 50'8% dones 
-Tore l ló 48'9% » 51'1% » 
— Municipis de menys de 

5.000 habitants 49'6% » 50'4% » 
- COMARCA D'OSONA 48'9% » 51*1% » 

Municipis de la comarca del Bages: 
— Sallent 48'3% homes 517% dones 
- S. J. de Vilatorrada 50'2% » 49'8% » 
- S. V. de Castellet 48' » 52'-
— Municipis de menys de 

5.000 habitants 49'1% » 50'9% » 
- COMARCA DEL BAGES . . . 487% » 51*3% » 
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Municipis de la comarca de l'Anoia: 
— Sta. Mgda. de Montbui 49'9% homes 50'1% dones 
- Vilanova del Camí 497% » 50'3% » 
— Municipis de menys de 

5.000 habitants 50'2% » 49'8% » 
- COMARCA DE L'ANOIA .. 49'5% » 50'5% » 

Municipis de la comarca del Ripollés: 
— Municipis de menys de 

5.000 habitants 49'2% homes 50'8% dones 
- COMARCA DEL RIPOLLÉS 49' » 51' 

La lectura deis quadres anteriors, pot ajudar a detectar algunes de les caracterís-
tiques demográfiques de la població del Bisbat de Vic. 

Si ens quedem a nivell de comarques, l'estructura de la població a partir de la 
variable sexe, segueix la tónica general de Catalunya. Son molt petites les diferen
cies que s'insinuen a les comarques de l'Anoia, Bages i Osona. No arriben ni a un 
punt. 

La situació canvia quan ens movem a nivell de capitals de comarca. Vic, capital 
de l'Osona, presenta uns percentatges clarament diferents deis de la comarca. Men-
tre a nivell comarcal la diferencia entre homes i dones és de 2'2 punts, a la ciutat 
de Vic aquesta diferencia és de 4'8 punts a favor de les dones. 

Si tenim en compte els municipis de les diferents comarques hem d'assenyalar 
les següents característiques: 

— a la comarca d'Osona, Manlleu i els municipis de menys de 5.000 habitants, 
insinúen un índex mes elevat de presencia masculina per respecte a 1'índex global 
de la comarca. 

— a la comarca del Bages, un deis municipis esmentats sobresurt de manera 
molt notoria per damunt deis altres; és el municipi de Sant Joan de Vilatorrada. 
Quant a la comarca la diferencia és de 2'6 punts a favor de les dones, el municipi 
esmentat presenta 0'4 punts a favor deis homes. Els municipis de menys de 5.000 
habitants també insinúen una tendencia cap a una presencia mes notoria del sexe 
masculí. 

— dins la comarca de l'Anoia son els municipis de menys de 5.000 habitants 
els que marquen una clara diferencia amb el conjunt de la comarca. A nivell comar
cal la diferencia és d'un punt a favor del sexe femení, mentre ais municipis de menys 
de 5.000 habitants s'inverteix la situació i la diferencia és de 0'4 punts a favor del 
sexe masculí. En aquesta mateixa tendencia cal situar-hi els municipis de Santa Mar-
garida de Montbui i Vilanova del Camí. 

— a la comarca del Ripollés, no hi ha cap característica que cridi l'atenció. El 
fet de treballar amb grans agrupacions de municipis, ja que a la comarca no n'hi 
ha cap, llevat de la capital, que pasi deis 5.000 habitants, fa que no es puguin apreciar 
les possibles diferencies existents entre els diferents municipis. 

Estat civil de la població 

En la descripció de l'estructura básica de la població, utilitzem tot seguit la va-
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riable demográfica que fa referencia a l'estat civil. Els criteris que han orientat l'aná-
lisi son els mateixos que hem utilitzat en Papartat anterior quan hem parlat de la 
variable sexe. En els quadres que segueixen a continuado es reflecteix molt clara-
ment com es distribueix i com s'estructura la poblacio del Bisbat de Vic a partir 
del seu estat civil. 

Comarques 

Osona 
Bages 
Anoia 
Ripollés 
CATALUN. 

Solters 
H. D. 

45'8 39'8 
43'5 37' 
45'9 39'2 
42'6 347 
46'4 40'1 

Casats 
H. D. 

50'9 48'9 
527 51'5 
50'3 49'4 
53'3 51*4 
50' 48' 

Vidus 
H. D. 

2'3 10' 
2'5 l l ' l 
2'5 97 
3'4 13' 
2'2 9'9 

Divorciats 
H. 

0'2 
0*3 
O'l 
O'l 
0'3 

D. 

0'2 
0'4 
0'2 
O'l 
0*4 

Separats 
H. 

0'4 
0'6 
0'6 
0'5 
0*5 

D. 

0*6 
0*8 
1* 
0*6 
0 7 

Si prenem com a punt de referencia els índexs globals de Catalunya, dues co
marques presenten unes diferencies notables. La comarca del Bages, en l'estat civil 
de solter, tant en homes com en les dones, esta tres punts per sota l'índex global 
de Catalunya; en canvi, l'estat civil de viudetat i principalment en les dones té uns 
índexs mes elevats. L'altra comarca és la del Ripollés que presenta les mateixes ca-
racterístiques que la comarca del Bages, pero accentua encara mes les diferencies; 
índexs de solters molt mes baixos i els índexs de viudetat molt mes alts. 

Les capitals de comarca: 

Vic 
(comarca) 
Manresa 
(comarca) 
Igualada 
(comarca) 
Ripoll 
(comarca) 

Solters 
H. 

467 
45'8 
43'9 
43'5 
46'3 
45'9 
41*5 
42'6 

D. 

42'4 
39'8 
37'5 
37'5 
9'5 

39'2 
35*5 
347 

Casats 
H. 

507 
50'9 
52'8 
27 

50'6 
50'3 
4'8 

53'3 

D. 

46'3 
48'9 
49'3 
51*5 
48*1 
49'4 
52'2 
51'4 

Vidus 
H. 

1*9 
2'3 
2*3 
2*5 
2'3 
2*5 
2'9 
3'4 

D. 

ÍO'I 
10' 

11*5 
l l ' l 
10'8 
97 

11*8 
13' 

Divorciats 
H. 

0'2 
0*2 
0*4 
0'3 
O'l 
O'l 
O'l 
O'l 

D. 

0'2 
0*2 
0*8 
0'4 
0'2 
0'2 
0'2 
O'l 

Separats 
H. 

0*4 
0*5 
0'6 
0'6 
0'6 
0*6 
0'5 
0*5 

D. 

0*6 
0'9 
0*9 
0'8 
1' 
0'8 
0'6 
0*6 

Com a característiques mes remarcables de les diferents capitals de comarca, po-
dem esmentar: 

— a la capital de l'Osona son rellevants els índexs de dones solteres, mes elevat 
a la capital que a la comarca, i l'índex de dones casades inferior en mes de dos punts 
al de la comarca. 

— a Manresa, capital de la comarca del Bages, sobresurt l'estat civil de les dones 
casades, inferior en mes de dos punts al de la comarca. 

— a Igualada, capital de la comarca de l'Anoia, hem de remarcar la presencia 
d'un índex mes elevat de dones vídues, i també de dones separades. 

— a Ripoll, es constaten uns índexs de dones solteres i casades lleugerament su-
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perior al de la comarca, mentre que l'índex de viudetat de les dones és inferior, qua-
si dos punts menys, al global de la comarca. 

Els municipis de cada comarca: 

Comarca d'Osona. 

Comarques Solters 
H. D. 

Casats 
H. D. 

Vidus 
H. D. 

Divorciats 
H. D. 

Separats 
H. D. 

Manlleu 
Torelló 
Menys de 
5.000h. 
Comarca 

44'8 38'4 52'5 507 2'1 9'9 0*4 0*6 0*2 0'3 
43'3 37'8 53'4 51'1 2*5 10*2 0'2 O'l 0*4 07 

46'2 39' 50* 49*6 2*5 10*1 O'l O'l 0*3 0'3 
45'8 39'8 50*9 48'9 2*3 10' 0*2 0*2 0*4 0*6 

Comarca del Bages 

Comarques Solters Casats Vidus Divorciats Separats 
H. D. H. D. H. D. H. D. H. D. 

Sallent 
S.Joan 
Vilató. 
S.Vicens 
de Cas. 
Menys de 
5.000h. 
Comarca 

Comarca de l'Anoia 

Comarques 

Sta. Margarida 
Montbui 
Vilanova 
del Camí 
Menys de 
5.000 h. 
Comarca 

42'2 

45'3 

43'3 

43'5 
43'5 

34*5 

8*4 

7*1 

37'2 
37' 

Solters 
H. 

48*3 

48*2 

43*9 
45*9 

D. 

41*5 

427 

37'2 
39'2 

54' 

52' 

53'1 

51*9 
527 

507 

52'6 

48'9 

50*3 
51*5 

Casats 
H. 

49'1 

49'4 

50'8 
50'3 

D. 

50' 

49'3 

50'4 
49'4 

3' 

2*2 

2'5 

2*6 
2*5 

13*3 

8*4 

12*1 

10*2 
l l ' l 

Vidus 
H. 

1'4 

1*8 

3*4 
2*5 

D. 

6*3 

7*1 

10*3 
9*7 

0*1 

O'l 

0*2 

0*1 
0*3 

0*2 

0*1 

0*2 

O'l 
0'4 

Divorciats 
H. 

O'l 

O'l 

O'l 
O'l 

D. 

0'3 

0'2 

O'l 
0*2 

0*6 

0*6 

0'8 

0*7 
0*6 

l ' l 

0*5 

1*5 

0*7 
0*8 

Separats 
H. 

0*5 

0*5 

0*6 
0*6 

D. 

1' 

0*6 

0*5 
0*8 
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Comarca del Ripollés 

Comarques Solters Casats Vidus Divorciats Separats 
H. D. H. D. H. D. H. D. H. D. 

Menys de 
5.000 h. 43'2 34'5 52'4 51* 37 13'6 O'l O'l 0'4 0'5 
Comarca 42'6 347 53'3 51'4 3'4 13' O'l O'l 0'5 0'6 

En els municipis que hem contemplat de la comarca d'Osona, cal remarcar la 
diferencia que s'observa en els índexs de solters, entre els municipis de Manlleu i 
Torelló i el global de la comarca. En els municipis esmentats aquests índexs son mes 
baixos. Com a contrapartida trobem que els índexs de persones casades son mes 
alts. 

A la comarca del Bages, es repeteix la situació en els municipis de Sallent i de 
Sant Vicens de Castellet. En canvi en el municipi de Sant Joan de Vilatorrada, l'ín-
dex de persones solteres , tant d'homes com de dones, es dispara quasi dos punts 
del que podem observar en la comarca. 

A la comarca de l'Anoia, Sta. Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, ac-
centuen encara amb mes forca el fenomen d'una presencia molt important de perso
nes solteres. Aquests índexs superen en quasi tres punts ais globals de la comarca. 
En aquesta comarca, cal també teñir present que en els municipis de menys de 5.000 
habitants, els índexs de persones solteres son molt mes baixos que els globals, i, en 
canvi, els de viudetat superen ais de la comarca. 

En el Ripollés, els municipis de menys de 5.000 habitants, que son tots, excepte 
la capital de comarca, remarquen la presencia d'uns alts índexs de viudetat. 

L'estat civil de «separat», té una presencia mes remarcable en les comarques del 
Bages i de l'Anoia. Aixó tant si tenim en compte la comarca globalment considera
da, com si ens fixem en les capitals de comarca i en els municipis considerats de 
cada una de les comarques. 

2.4.2.- Edat de la poblacio 

De totes les variables demográfiques que hem tingut en compte, l'edat és sens 
dubte la que mes pot ajudar a donar una imatge de l'estructura de la poblacio del 
Bisbat. 

Si quan hem analitzat les altres variables, sexe i estat civil, podíem estimar que 
la presencia mes pronunciada de persones vídues en una poblacio, podia significar 
una presencia també mes pronunciada de dones, el descriure ara l'estructura de la 
poblacio a partir de la variable de l'edat, aqüestes estimacions quedaran molt mes 
clares. 

Malgrat que pugui semblar una mica carregós de llegir, hem preferit mantenir 
els grups d'edat quinquenals, ja que queda molt mes clara la imatge que la poblacio 
presenta. Podíem trobar altres agrupacions, a partir d'altres criteris, com per exem-
ple, edat escolar, període adolescent i jove, edat laboral..., pero ens ha semblat mes 
útil i significatiu de cara a comprendre l'estructura de la poblacio, mantenir els 
grups d'edat quinquenals. 
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Els quadres que presentem a continuació, segueixen el mateix ordre que hem 
utilitzat en analitzar les altres variables. Presentem en primer lloc un quadre que 
compren les diferents comarques del Bisbat mantenint com a punt de referencia 
l'estructura per edat que presenta la poblacio de Catalunya, i tot seguit, un quadre 
de cadascuna de les comarques, tenint en compte la capital de comarca i les seves 
poblacions mes importants. 

Estructura de la poblacio per edats, a nivell comarcal 

0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
<85 

Osona 
H. 

5'9 
8' 
8'1 
77 
8'4 
8'3 
7*8 
67 
5'6 
4'9 
6'1 
61 
5'9 
37 
2'8 
2'1 
l 'l 
0'5 

D. 

5*4 
7'3 
7'5 
7' 
7'8 
8' 
6*9 
6'3 
5'3 
4*8 
6'2 
6*5 
5'9 
4'6 
3'9 
3'2 
2' 
1*2 

Anoia 
H. 

6'2 
87 
8'8 
7*9 
8' 
7*6 

r 
6*8 
6'1 
4*9 
5*9 
57 
5'1 
3'8 
3'1 
2'2 
1'3 
0'5 

D. 

6' 
7'9 
8' 
7'6 
7'6 
7'3 
67 
6'6 
5'5 
5'1 
5'8 
5'8 
5'4 
4'6 
3'9 
3*1 
1*9 
1* 

Bages 
H. 

5'4 
7'6 
7*9 
7*8 
7*8 
7*9 
7*1 
6*6 
5*6 
4*9 
6*5 
6*2 
6*1 
41 
3'4 
2'5 
V3 
07 

D. 

5' 
6*9 
7' 
6*9 
7*3 
7'4 
6*3 
6*1 
5*6 
5*1 
6'6 
67 
61 
4'9 
4'6 
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5*4 
4*4 
3*8 
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1*2 

Una lectura mínimament atenta del quadre anterior, ens dona una imatge clara 
de l'estructura de la poblacio del Bisbat de Vic, tenint en compte la seva edat. 

No creiem que aquesta imatge quedes alterada si tinguéssim en compte les po
blacions de les altres comarques, que també formen part del Bisbat. La seva impor
tancia és molt poca, tant si tenim en compte el nombre de pobles com el nombre 
d'habitants que aquests pobles acumulen. 

Els trets mes significatius que ens mostra el quadre, fan referencia ais grups 
d'edat majors de 50 anys. Es a partir d'aquesta edat quan clarament podem observar 
que les diferents comarques del Bisbat de Vic presenten uns índexs superiors ais de 
Catalunya. En aquesta situació s'hi troben principalment les comarques del Bages 
i del Ripollés. Son també aqüestes dues comarques les que presenten uns índexs mes 
baixos, per comparació ais globals de Catalunya, en els grups d'edat menors de 20 
anys. Aquests fets son uns clars exponents de l'envelliment de la poblacio d'aques-
tes comarques. 

A la comarca d'Osona, tot i que presenta també unes lleugeres diferencies en 
els grups d'edat majors de 55 anys, aqüestes diferencies no son tan accentuades com 
en les altres dues comarques. La comarca d'Osona segueix molt la tónica de la pirá
mide d'edats global de Catalunya. 
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La comarca de l'Anoia és Túnica que presenta uns índexs lleugeramnet mes alts 
en els grups d'edat de 0 a 10 anys. Aixó no obsta al fet que també en els grups d'edat 
majors de 65 anys mantingui uns índexs lleugerament superiors ais de Catalunya. 
En els quadres que presentarem per cadascuna de les comarques, podrem apreciar 
amb mes detall quins son els punts concrets i quins son els municipis que presenten 
la poblado mes jove o mes envellida. El que sí queda molt ciar, és que la població 
del Bisbat de Vic presenta una clara tendencia a Tenvelliment, molt mes accentuada 
que a la resta de Catalunya. 

Estructura de la població, per edats, a la comarca d'Osona 

Amb els mateixos criteris utilitzats per confeccionar el quadre global de la Dió
cesi, hem elaborat els quadres de cadascuna de les comarques tenint en compte, a 
mes de la capital, les seves poblacions mes importants. El punt de comparado per 
poder apreciar l'incidéncia deis diferents grups d'edat en cadascuna de les unitats 
de població analitzades, será la comarca globalment considerada. 
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En el quadre només apareixen subratllats uns grups d'edat de la població de To
relló, que son els que mes sobresurten comparant-los amb els de la comarca. Pero 
una lectura del quadre, ens pot fer apreciar que tant a Torelló com a Manlleu, en 
els grups d'edat de menys de 35 anys, apareixen unes lleugeres diferencies. Tant To
relló com Manlleu s'insinuen com les poblacions de la comarca on la població jove 
hi té una presencia mes notoria, sense que aixó signifiqui una tendencia al rejoveni-
ment de la població. 
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Estructura d'edats de la població a la comarca de PAnoia 
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La comarca de PAnoia presenta una estructura per edats de la seva població, 
que permet situar clarament unes poblacions diferenciades del que és la tónica nor
mal de la comarca. Els elevats índexs de població de menys de 35 anys que trobem 
a Santa Margarida de Montbui i a Vilanova del Camí mostren clarament quins son 
els indrets on cal situar la població jove. Aquests índexs contrasten amb els que , 
en les mateixes poblacions, trobem de majors de 65 anys. 

La situació és totalment a la inversa en la capital de comarca i en la resta deis 
municipis. Tant la capital com la resta de municipis accentuen de manera notable 
els índexs de la població vella. Aquest contrast entre les diferents poblacions con-
templades fa que sobresurti encara mes el fort contingent del coMectiu jove que 
acumulen les poblacions de Santa Margarida i Vilanova del Camí. 

Estructura de la població per edats a la comarca del Bages 
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A la comarca del Bages dos nuclis de població queden clarament diferenciáis 
de la resta de la comarca. Per una part, Sant Joan de Vilatorrada, on hi trobem els 
índexs de població jove mes diferenciats deis globals de la comarca, i per altra part 
el municipi de Sallent, en els quals els grups d'edat a partir deis 55 anys fins ais 80 
presenten uns índexs relativament alts. En aquesta mateixa tendencia hi podríem 
situar la capital de la comarca, malgrat que els índexs que presenta no tinguin la 
relleváncia deis de Sallent. 

Estructura de la població per edats a la comarca del Ripollés 
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En el quadre general, per comarques, ja es detectava clarament que la comarca 
del Ripollés era la que presentava els índexs d'envelliment mes elevats. La capital 
de comarca, és l'únic municipi que presenta uns índexs de les edats mes joves, lleu-
gerament mes elevats que els globals de la comarca. No hi ha cap mena de dubte 
que és la capital, la que manté encara un cert equilibri. A la resta de municipis, és 
evident que la població es va acumulant cada vegada mes en els grups compresos 
a partir deis 50 anys. 

Les pirámides d'edats que tot seguit oferim per comarques, pot donar la imatge 
gráfica del que fins ara hem anat comentant. 

2.4.3 Punts a teñir en compte a partir de l'análisi demográfica 

La descripció demográfica que hem portat a terme en els apartats anteriors ens 
assenyala alguns trets que cal reteñir. No es tracta tant de grans conclusions com 
de les característiques demográfiques mes rellevants de la població del Bisbat. 

1. En primer lloc, cal teñir molt present que 6 municipis (el 4'6 del total de mu
nicipis) acumulen quasi el 50% de tota la població del Bisbat; exactament el 477%. 

Aquesta gran concentració de la població en pocs municipis, ens porta forcosa-
ment a una gran dispersió de Paltre 50% de la població. Ens trobem que el 95% 
de municipis restants han d'acollir aquest 50% restant. Pensem també que la dimen-
sió de municpi mes abundant en tot el llarg i ampie del Bisbat és el que no sobrepas-
sa els 1.000 habitants. 

Aqüestes característiques ens donen a entendre que qualsevol acció social que 
es pensi programar ha de teñir en compte que el tipus de vida i relacions que es 
poden donar en una o altra situació son totalment diferents i que fins i tot, el que 
en un lloc pot ésser símptoma de privació, marginació, pobresa e tc . , en un altre 
context aquesta significació pot canviar i teñir unes connotacions plenament di
ferents. 

2. El Bisbat de Vic, ha seguit la tónica general de Catalunya, en el que es refereix 
a l'evolució o creixement de la població. Pero també és cert que no tots els munici
pis han seguit la mateixa dinámica. Hi ha uns municipis que han crescut. Aquest 
fenomen es dona en municipis de dimensions molt redu'ídes; el 50% teñen menys 
de 1.000 habitants i el 38% es sitúen entre 1 i 5000 habitants. Per altra part, el tipus 
de creixemnt experimentat en la majoria deis casos supera el 10%, ciar símptoma 
de qué la influencia en la dinámica global de la població és insignificant. Pensem 
que es tracta mes de canvis de domicili que no d'un auténtic creixemnt de població. 
Aquests canvis tant poden ésser de gent de la mateixa comarca, com de persones 
d'altres comarques, i els motius poden també teñir un ampie ventall de possibilitats; 
des de buscar un habitatge mes barat fins a raons de feina. 

3. Referent a l'estructura demográfica básica de la població, la variable de Pedat 
és que la ens dona els trets mes significatius. Ens trobem amb la presencia molt no
table de persones de mes de 50 anys, principalment en les comarques del Ripollés 
i del Bages. Relacionant les tres variables analitzades ens podem adonar que la pre
sencia d'uns elevats percentatges de dones coincideix amb la presencia, també, d'ele-
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vats percentatges de població vella, i que percentatges mes elevats d'homes coinci-
deixen amb percentatges mes elevats de població jove i també de solters. 

Cal remarcar uns punts clau que s'escapen de la tónica global del Bisbat; per 
una part Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, de la comarca de 
l'Anoia, i Sant Joan de Vilatorrada de la comarca del Bages, on hi trobem els punts 
de concentració de la població jove del Bisbat, amb molta diferencia deis altres mu-
nicipis. Manlleu i Torelló de la comarca d'Osona, tot i que també es signifiquen 
per aquesta tendencia, s'insinua ja clarament un estancament de la població en les 
edats joves. Per altra part, la comarca del Ripollés apareix com la gran concentració 
de la població vella de tot el bisbat. 

Aquest punts clau que hem remarcat, no pretenen dir en absolut que els joves 
únicament es troben en els municipis esmentats i que la gent gran només és present 
a la comarca del Ripollés. A tot arreu hi ha de tot, pero aquesta presencia no és 
igual ni té el mateix pes a tots i cadascun deis municipis. 

2.4.4 Algunes dades significatives de les capitals de comarca 

Mantenint-nos en la tónica que no estem portant a terme cap análisi demográfi
ca de la població del Bisbat, sino que tan sois pretenem ressituar un marc poblacio-
nal, creiem necessari apuntar algunes dades de les capitals de comarca, que ens po
den ajudar en la configuració real de la imatge de la població. 

Aqüestes dades son del Padró del 1986 i fan referencia al nivell cultural i a la 
situació laboral de la població. Les dades estadístiques, no son per elles mateixes 
qualificadores d'una situació marginal, pero sí que son indicatives de l'existéncia 
d'uns col-lectius que moltes vegades en pasen desapercebuts, principalment en les 
ciutats que acumulen un fort nombre de persones. 

L'exposició i el tractament de les dades no será idéntic per cadascuna de les capi
tals de comarca, peí fet que les fonts informatives que ens han facilitat les dades, 
les han elaborat de diferent manera. Per exemple, quan es tracta del nivell d'instruc-
ció assolit per la població, no tothom ha tingut en compte l'edat de la població, 
i llavors és realment impossible detectar, per exemple, quants menors de 15 anys 
hi ha entre els que estadísticament consten com a analfabets o amb la primaria in
completa. Aixó fa que la informació d'algunes capitals de comarca sigui molt impre
cisa i genérica. 

El nivell d'instrucció. Per teñir mes o menys noticia de si és important un cert 
nivell d'instrucció en la nostra societat, només cal veure els anuncis de la premsa 
diaria quan demanen personal per ocupar un lloc de treball. Per a feines, com per 
exemple dones de neteja, peonatge..., etc., sempre hi consta el graduat escolar, estu-
dis primaris... etc., i no diguem ja per treballs mes qualificats. Per aquest motiu 
creiem molt important fer una aproximació per veure quins son els parámetres en 
qué es mou la població de les capitals de comarca del Bisbat. La manca d'un cert 
nivell d'instrucció no hi ha dubte que comdemna a una situació de marginado i 
d'impossibilitat d'accés i d'integració a la dinámica normal de la nostra societat. 

La capital del Bages, Manresa, segons el Padró de 1986, té un col-lectiu d'analfa-
bets de mes de 15 anys que acumula 2.642 persones , de les quals quasi el 45% té 
menys de 65 anys. Aquest col-lectiu d'analfabets representa el 5% de la població ma-
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jor de 15 anys de la ciutat de Manresa. Aquesta xifra es dispara encara molt mes 
quan es tracta del col-lectiu que no té la Primaria completa. Les persones majors 
de 15 anys que es troben en aquesta situado son 14.349, que representa el 27'4% 
de la poblado major de 15 anys. 

Aqüestes dades fan referencia a la globalitat de poblado de la ciutat. Si aqüestes 
mateixes dades les considerem a nivell deis diferents barris, es detecten uns nuclis 
en els quals la situado pren unes dimensions encara mes serioses. L'índex d'analfa-
betisme total mes elevat el trobem en el barri de Sant Pau, on el 14'6% de les perso
nes majors de 15 anys son analfabetes totals. Segueixen, per ordre d'importáncia, 
el barri de La Balconada amb el 12'9%, Viladordis amb el 9'3%, el Xup amb el 9'2%, 
Font deis Capellans amb el 7'8%, Farreres i el barri Mion amb el 7'5%, Escodines 
amb el 7'3% el barri Antic amb el 6'8% i Pont Nou amb el 6'5%. 

Peí que fa referencia a la Primaria incompleta, també uns barris es signifiquen 
molt mes que altres, i en part no coincideixen amb els que presenten alts índexs 
d'analfabetisme total. El barri de Farreres, amb el 52'8% de persones majors de 15 
anys que no teñen la Primaria completa es sitúa en primer lloc . Segueixen, Vilador
dis amb el 46'9%, el barri Antic amb el 44'2%, Pont Nou amb el 41'8%, Barri Mion 
amb el 38'8%. 

La capital de la comarca de l'Anoia, Igualada, presenta un índex d'analfabetisme 
del 5'6% de la població major de 15 anys, i un 22% de la mateixa població major 
de 15 anys no ha acabat la Primaria. 

L'index d'analfabetisme té una presencia molt mes notoria en el districte III, 
el 7'8% de la població major de 15 anys, i en el districte I, el 7'1% de la població 
major de 15 anys. Peí que fa referencia a les persones que no han acabat els estudis 
primaris, sobresurt el districte I amb un 26'4% de persones que es troben en aquesta 
situació i el districte IV amb un 24'9%. 

Aquesta situació representa que a la capital de l'Anoia hi ha, en nombres abso-
luts, 1402 persones majors de 15 anys que son analfabetes totals, de les quals quasi 
un 50% son menors de 65 anys. El col-lectiu que no ha acabat els estudis primaris, 
en nombres absoluts significa 5.491 persones. 

A la capital d'Osona, els índex d'analfabetisme cal també tenir-los en compte. 
El col-lectiu que hem contemplat compren les persones entre 15 i 65 anys; sumen 
un total de 20.090. El 2,2% d'aquest col-lectiu, o sigui 448 persones, son analfabets 
totals segons les dades del Padró de 1986. 

L'analfabetisme funcional, persones que no han acabat els estudis primaris, su
men un total de 4.023, el 20,2% del col-lectiu de 15 a 65 anys. Aixó ens permet dir 
que a la ciutat de Vic un 22,4% de persones entre 15 i 65 anys (4.471 persones) no 
han assolit els nivells mínims de l'ensenyament obligatori. 

Aquesta situació no és homogénia a tota la ciutat. Existeixen uns punts negres 
que cal remarcar. El case antic de la ciutat presenta un índex d'analfabets totals del 
3,1% i acumula el 16,9% de tots els analfabets de la ciutat. L'analfabetisme funcional 
en aquest mateix sector, incideix en un 25,4% sobre el col-lectiu esmentat. 

En el barri de les Cases del Sindicat, aquest índex encara es dispara mes i l'anal
fabetisme total afecta a un 5,7% de la població entre 15 i 65 anys; l'analfabetisme 
funcional a un 33,1%. Els dos nivells d'analfabetisme sumen un total de 332 persones. 

El barri de Santa Anna encara presenta una situació mes greu. L'analfabetisme 
total afecta a un 6,6% de la població entre 15 i 65 anys i l'analfabetisme funcional 
a un 36,8%. Aixó suma un total de 409 persones. 
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De la capital del Ripollés no és possible portar a terme una análisi com les ante-
riors ja que les dades que ens han facilitat fan referencia a la totalitat de la població 
i no és possible destriar els grups d'edat. No obstant creiem que la situació es manté 
mes o menys en els mateixos nivells. 

Les dades que fan referencia a la situació laboral, extretes del Padró del 1986, 
poden haver variat substancialment. En primer lloc l'espai de temps que ha transco-
rregut des d'el Padró és suficienment llarg com perqué la situació sigui diferent. Per 
altra part, les dades sobre la situació laboral de la població mai no son prou fiables 
sigui quina sigui la seva font. Es una situació en qué tothom intenta espavilar-se de 
la millor manera prescindint de quina és la seva qualificació en les estadístiques. 

No obstant, pensem que les dades del Padró poden ésser orientatives, i que si 
realment el problema de la situació laboral (atur) cal afrontar-lo, s'han de pensar 
altres fonts que permetin una aproximació mes real a la problemática. En una situa
ció que anomenem de crisi, com la que estem vivint, i en qué les mutacions i canvis 
son constants, cal revisar constantment les quantificacions que es fan deis proble-
mes com els de l'atur. Pensem, per altra part, que moltes vegades aqüestes quantifi
cacions no ens reflectiran la qualificació de la problemática. 

En el Padró del 1986, l'índex de persones majors de 16 anys que constaven com 
aturades o cercant la primera ocupaciófa la capital del Bages, Manresa, era del 8'3%. 
Si la mateixa situació la considerem per barris, trobem que el barri del Xup en el 
Padró del 1986 presentava un índex del 22'3% de persones majors de 16 anys en 
la situació d'atur: el barri de La Balconada, el 13'6%, el barri de La Font deis cape-
llans el 127%, el barri de Sant Pau el 10'3%, el barri Antic el 10'2%, Pont Nou 
el 9'9%, el barri Mion el 9'4% i el barri del Guix el 9'2%. Recordem que molts 
d'aquests barris també han sigut citats quan hem donat les dades referents ais índexs 
d'analfabetisme. 

A Igualada, la capital de l'Anoia, el Padró de 1986 dona un índex de persones 
aturades o que busquen la primera ocupació, del 9'4% Aquest índex es dispara en 
el sector del districte I, pujant a 10'5%, i en el sector del V amb un 10'1%. També 
el districte I era un deis sectors de la ciutat d'Igualada, on hi hem trobat un índex 
d'analfabetisme important. 

A la capital d'Osona, Vic, aquest índex era del 8%. Tenint en compte la pobla
ció major de 16 anys, en tots els districtes de la ciutat, aquest índex sempre el tro
bem situat en valors inferiors. En el districte IV el 7'6%, en el districte III el 77%, 
en el districte II el 7'8%, pero aquest índex es dispara quan arribem al Districte I: 
aquí hi trobem un 11'8% de persones que, o bé están aturades o bé busquen la pri
mera feina. 

A Ripoll, on no disposem de dades disgregades, sino que fan referencia a la tota
litat de la ciutat, l'índex d'atur arriba al 9'3% de la població major de 16 anys. No 
creiem que aquesta situació sigui homogénia en el conjunt deis diferents barris o 
sectors de la ciutat, ni tampoc en la resta de les poblacions-colónies de la comarca: 
pero no ens és possible anar mes enllá ja que només disposem d'aquestes dades. 

Cal remarcar també que en les dades del Padró s'hi reflecteix també una presen
cia, amb mes o menys relleváncia segons la ciutat, de la immigració nord-africana. 
No cal fer grans reflexions sobre aquesta qüestió. Pero si la immigració deis anys 
60, provinerit de les diferents províncies de l'Estat Espanyol, va crear situacions de 
marginació i pobresa, no hi ha dubte que aquest nou tipus d'immigració encara les 
pot crear mes accentuades. 
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3. LES ENQUESTES A LES PARROQUIES 

Una de les técniques que es va creure oportú utilitzar per detectar les possibles 
situacions de pobresa i marginació existents, va ésser l'enquesta. 

L'estudi s'ha portat a terme, com a conseqüéncia de les inquietuds que Cantas 
Diocesana de Vic tenia per coneixer la seva realitat i amb la intenció de marcar unes 
noves línies d'actuació tot adequant les accions a les necessitats que la realitat impo
sa en cada moment. Per aquest motiu es va pensar que unes persones qualificades 
per aportar dades podien ésser els responsables de les parroquies junt amb els grups 
que assumien les tasques de Caritas a nivell parroquial. 

De bon comencament es tenia consciéncia que les parroquies, els seus responsa
bles i els grups que col-laboren en les tasques pastorals, no son els professionals ni 
els centres que disposen d'unes dades estadístiques ni d'un coneixement sistemátic 
de la realitat i la seva problemática. 

Segurament que entre el que es pretenia i Pinstrument que s'ha utilitzat per 
aconseguir l'objectiu pretés hi ha hagut un desfasament important. Aixó ens ho han 
fet notar algún deis grups que han intervingut en la realització de l'enquesta. Tal 
com s'ha estructurat l'enquesta, les dades que es demanaven, la manera com es de-
manaven, etc., exigía la presencia i la feina d'un professional que portes la tasca a 
terme. 

Per una part es volia coneixer la percepció que els grups d'Església tenien de 
la realitat que els envolta, principalment en els aspectes mes carencials, problemá-
tics i deficitaris. Volguem o no, aixó exigeix un cert esforc per sortir de la closca 
que normalment ens envolta i que no ens deixa veure mes enllá d'alló a qué la ruti
na de cada dia ens ha acostumat. Era necessari en molts aspectes fer un esforc per 
connectar amb altres espais que normalment es sitúen al marge de la nostra propia 
realitat viscuda. 

Aixó presenta una colla de dificultats perqué ens demana trencar els motiles que 
tots portem de veure i llegir constantment la realitat a partir d'uns criteris i valors 
determinats que moltes vegades no ajuden a l'objectivitat. Aqüestes dificultats es 
fan mes paleses en qüestions com la que abordem a l'estudi i mes encara quan aques
ta qüestió intenta abordar-se des d'una perspectiva molt determinada i concreta 
com es la parroquia. Els pobres, els marginats si nomes son percebuts des de l'óptica 
de la caritat, poden quedar en el grup reduit que truca a la porta i no possibilita 
l'obertura a unes realitats que encara que no truquin a la porta son tan o mes pun-
yents que les conegudes habitualment. Es possible que si no ens movem d'aquesta 
óptica ens quedem tranquil-lament en la coneguda sentencia que «de pobres sempre 
n'hi haurá». 

Ja hem fet esment de que alguns grups que han intentat treballar l'enquesta amb 
moka voluntat, ens han criticat l'estructura mateixa de l'enquesta tenint en compte 
que ells, els encarregats de portar-la a terme, eren un grup de persones de bona vo
luntat, amb ganes de fer les coses bé, pero que es veien incapacos de fer un treball 
mínimament corréete. Les dificultats que ells han expressat fan referencia a dues 
qüestions; per una part, respondre i buscar tota la informació que l'enquesta dema-
nava, exigía el treball d'un professional que s'hi dediques, i per altra part el poc 
temps del que es disposava per contestar l'enquesta impossibilitava encara mes fer 
un treball mínimament corréete. Aqüestes dificultats no han sigut obstacle perqué 
mes d'un grup es prengués seriosament el treball i malgrat les seves limitacions, hagi 
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aportat una informado i unes dades totalment valides per apropar-nos a la realitat 
problemática de la Diócesi de Vic. 

L'enquesta presentava dificultáis reals. Es una enquesta molt extensa, a vegades 
imprecisa i que ho demana tot. Per respondre-la amb un mínim de precisió exigía 
temps, dedicació, treball de camp serios, disposicions que son própies d'un profes-
sional del camp social. Respondre correctament l'enquesta podia significar fer la 
historia i la radiografía de la situació actual de totes i cada una de les parroquies 
del Bisbat. 

Realment aixó no s'ha aconseguit, pero si que per primera vegada es disposa 
d'un material que sense cap mena de dubte pot ajudar a Panálisi de la realitat de 
la Diócesi, provocar una reflexió sobre aquesta mateixa realitat i aportar elements 
de cara a la programació de noves actuacions per part de les institucions implicades 
en els afers socials. 

Les dificultats anteriorment exposades que es desprenien de la mateixa configu
rado de l'enquesta, no excusen, en absolut, les respostes que s'han rebut sense cap 
mena de coherencia i que invaliden totalment la informació donada. Una cosa es 
la incapacitat de poder contestar correctament tota l'enquesta i l'altra es donar unes 
respostes que no reflecteixen en absolut, la realitat i que son contestades de 
memoria. 

3.1. Nombre d'enquestes contestades. Tipología de municipis i parroquies 
que han contestat l'enquesta. 

L'enquesta es presentava amb dues modalitats: una era específicament pensada 
i dissenyada per les parroquies dites urbanes (mes de 6.000 habitants) i les altres eren 
pensades i dissenyades per les parroquies rurals, (menys de 6.000 habitants). 

El contingut era fonamentalment el mateix, pero algunes de les qüestions sobre 
les que es demanava informació eren própies d'un tipus de parroquia urbana, o ru
ral, segons fos la qüestió que es plantejava. 

Segons les fonts d'informació consultades, les parroquies del Bisbat de Vic son 
246. A totes elles s'els va fer arribar l'enquesta apropiada segons la seva qualificació 
d'urbana o rural. El total d'enquestes rebudes el dia 1 d'octubre de 1988 era de 88. 
Aixó vol dir que han contestat un 35,8% de les parroquies del Bisbat. Han contestat 
una tercera part de les parroquies enquestades. 

No podem valorar tota la informació rebuda tenint únicament en compte 
aquesta perspectiva global deis que han contestat l'enquesta. Cal veure quin tipus 
de parroquia ha sigut el que ha contestat. No és el mateix, que les enquestes hagin 

(sigut contestades majoritariament per parroquies rurals, que acumulen la mínima 
part de població, que si les enquestes contestades responen a les parroquies urbanes 
on s'hi concentra la quasi totalitat de la població del Bisbat. 

Per veure mes exactament quina es la distribució de les enquestes segons la seva 
procedencia ens fixarem no solament en les parroquies sino també en el municipi 
on es sitúa aquesta parroquia. En la majoria deis casos coincideixen les dues admi-
nistracions, tan l'eclesiástica com la civil: pero en les grans ciutats la cosa és diferent, 
una sola unitat civil, el municipi, engloba un nombre important de parroquies. 
Amb menys quantitat aquesta situació es dona també en el món rural. En el primer 
capítol, en el que hem situat el marc demográfic de l'estudi, hem treballat i analitzat 
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a partir de la unitat del municipi, establint una tipologia que, si per una part ens 
venia imposada per les fonts d'informació, per l'altra ens servia dibuixar de manera 
clara les característiques demográfiques del Bisbat. La tipologia contemplava; 

— municipis de menys de 1.000 habitants 
— municipis de mil a 5.000 habitants 
— municipis de cinc a 10.000 habitants 
— municipis de deu a 25.000 habitants 
— municipis de mes de 25.000 habitants 

Aquesta mateixa tipologia es la que ara utilitzarem per veure a quins tipus de 
poblacio corresponen les enquestes contestades. Junt amb aquesta tipologia de mu
nicipis hi ubicarem les parroquies que s'hi inclouen. 

Distribució de les enquestes contestades, segons dimensió deis municipis 
i parroquies 

De menys de 1.000 habitants 25 municipis 32 parroquies 
De mil a 5.000 habitants 21 » 22 » 
De cinc a 10.000 habitants 6 » 7 » 
De deu a 25.000 habitants 3 » 5 » 
Mes de 25.000 habitants 3 » 22 » 

TOTAL 58 municipis 88 parroquies 

Quin era el pes específic de les parroquies que han contestat l'enquesta ja hem 
vist que era d'un 35'8%. Peí que fa referencia ais municipis la distribució es la 
següent 

— En el bisbat de Vic hi han 77 municipis de menys de 1.000 habitants, que 
representen el 597% de la totalitat deis municipis del bisbat de Vic. D'aquest tipus 
de municipis han contestat l'enquesta 25, que representen el 32'4%. 

— Entre mil i 5.000 habitants hi han 38 municipis, el 29'4% del total. Han con
testat l'enquesta, 21 municipis, que representen el 55'3% deis municipis d'aquest di
mensió. 

— Entre cinc i 10.000 habitants hi han en el Bisbat de Vic, 8 municipis que re
presenten el 6'2% deis municipis del Bisbat. L'enquesta l'han contestada 6 , que re
presenten el 75% deis municipis d'aquesta dimensió. 

— Entre deu i 25.000 habitants hi han 3 municipis que representen el 2'3% del 
total i han contestat l'enquesta el 100% deis municipis d'aquesta dimensió. 

— De mes de 25.000 habitants hi ha també 3 municipis i també han contestat 
el 100%. 

Es podría donar el fet que encara que a nivell de municipis hagin contestat el 
100%, com és el cas de les dues darreres tipologies, que aixó no respongués realment 
a la totalitat de les parroquies existents en el mateix municipi. Peí que fa referencia 
a les ciutats importants, que son les que acumulen la poblacio i que la seva abséncia 
podria distorsionar la informació, creiem que totes les parroquies ubicades en 
aqüestes ciutats, mes bé o mes malament han contestat l'enquesta. 
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Per fer una valoració de tot aquest procés i deis seus resultats, cal fer unes mati-
sacions i aclariments. Es evident que si tenim en compte el percentatge tant de mu
nicipis com de parróquies que han contestat l'enquesta, en absolut podem parlar 
d'uns resultats satisfactoris. En cap deis dos nivells arribem al 50% de respostes. 
Pero si tenim en compte la tipologia deis municipis que han contestat l'enquesta 
és evident que hem obtingut la resposta deis municipis que acumulen i concentren 
la població del Bisbat. 

Ens queda pobra la informació que fa referencia al món rural. Els municipis 
de menys de mil habitants son els mes abundants i son també els que menys respos
tes han donat. No ens podem atrevir a parlar d'una representativitat a partir deis 
25 municipis que ens han fet arribar les moltes o poques dades sobre tot el que s'els 
demanava. Malgrat que tots podem teñir criteris formats sobre el que passa en el 
món rural, continuem amb l'interrogant de quines son les problemátiques viscudes 
i sentides per la població del món rural del Bisbat de Vic. 

Aixó no vol dir que, per contrapartida, els municipis que teñen un dimensionat 
de població mes gran i que son els que majoritariament han contestat l'enquesta, 
les respostes rebudes siguin el fidel reflex de tota la problemática que existeix en 
aquests nuclis de població. Aquest terreny entra ja plenament en la dimensió de la 
qualitat de les respostes, i és aquesta una qüestió dificilment mesurable per els mo-
tius anteriorment explicats, i que fan referencia tant a l'enquesta en ella mateixa 
com a les persones encarregades de portarla a terme. 

Amb tot el que estem dient, pot semblar que desestimem totalment la validesa 
de les respostes. No és aixó precisament el que pretenem dir. Estem segurs que per 
primera vegada es disposa d'un material capa? de generar una seriosa reflexió i que 
aporta elements que poden originar noves programacions de cara a l'acció. La relati-
vitat del món de la pobresa de la que n'hem parlat extensament queda una vegada 
mes reflectida en l'análisi deis resultats de les enquestes, pero les situacions proble
mátiques que poden demanar urgentment una atenció i un coneixement mes pro-
fund de quines son realment les necessitats també queden suficienment clarificades. 

3.2.- La problemática detectada 

L'enquesta de qué en trobareu un exemplar com a apéndix de l'estudi, centrava 
la problemática en un grans blocs temátics. Aquests blocs feien referencia a: 

— Problemática en les formes de convivencia 
— Problemátiques referents al nivell cultural o d'instrucció 
— Problemática económica 
— Problemes d'habitatge 
— Problemes de conducta 
— Problemática de la dona 

El procediment que seguirem en l'análisi de les dades anirá des d'una perspecti
va de globalitat fins a la concreció de cada una de les problemátiques en les diferents 
tipologies deis municipis, menys de mil habitants, de mil a 5.000, de cinc a 10.000, 
de deu a 25.000 i mes de 25.000 habitants. 

A nivell global de la Diócesi, els resultats de l'análisi de les enquestes rebudes 
estableix el següent ordre de prioritats, quant a la problemática detectada: 
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1.- Problemática económica 25% 
2.- Formes de convivencia 22'3% 
3.- Problemes de conducta 19'2% 
4.: Nivells d'instrucció 15'9% 
5.- Problemática de la dona 9'4% 
6.- Problemes d'habitatge 8'1% 

No ha d'estranyar gens que de tot el ventall de problemátiques presentades, les 
que fan referencia a la qüestió económica siguin les que es sitúen en primer lloc. 
Quan en el comencament de l'estudi féiem les reflexions teóriques, déiem que par
lar de pobresa vol dir parlar de la riquesa deis altres, indicador ciar que la vessant 
económica marca essencialment tot el que fa referencia a la qüestió de la pobresa. 
Per aquest motiu no té res d'extrany que la problemática económica sobresurti per 
damunt de totes les altres. Es mes, cree que moltes de les altres problemátiques 
(conducta, instrucció etc.,) teñen ens agradi, o no, una vessant que fa referencia a 
la qüestió económica. Teñir un nivell alt d'estudis, influeix determinantment en la 
perspectiva económica. 

En la concreció que es fa en l'enquesta, intentant determinar en qué consisteix 
aquest problema económic, s'ofereix un ventall de possibilitats que segons com es 
miri, es fa difícil veure clarament les diferencies entre una i altra possibilitat. Situa-
cions de treball precari poden donar-se juntament amb situacions d'atur sense subsi-
di i també amb situacions d'ingressos insuficients... Aquesta situacio darrera, és la 
que mes expressa una situacio pobre. Ser pobre vol dir, «no teñir prou diners per 
cobrir les necessitats mínimes»; aixó és manca de recursos, recursos insuficients etc. 
Dins el ventall de la problemática económica aquesta possibilitat és la que té el per-
centatge mes elevat, 16'6%, seguit de les persones Tingres de les quals depén de les 
feines eventuals que els van oferint. Aquests representen el 16'2%. En aquest mateix 
nivell podem situar-hi les persones Tingres de les quals depén d'un treball eventual 
(concepte que pot anar junt amb el de treball precari) i que és esmentat en un 
12'4%. La suma d'aquests tres ens dona ja un 50'6% de situacions que acumulen 
la problemática económica. 

Els problemes que específicament fan referencia a Tatur (atur subsidiat, i atur 
sense subsidi, tant si és per esgotament de la pensió com perqué mai no ha sigut 
subsidiat) acumula el 30'8% de les problemátiques económiques. Tots aquests aspee-
tes teñen una base comuna, i és la manca d'ingressos suficients per fer front a les 
necessitats mínimes de la vida quotidiana. 

Hi ha un altre aspecte de la problemática económica que també hi és present 
i que toca mes directament a les persones; aquest aspecte és el de la mala administra
do deis pocs o molts recursos de qué es disposa. Aquesta manca de capacitat admi
nistrativa representa el 12'8% deis problemes económics que, segons els nostres in-
formants, motiva també situacions greus que es podrien evitar amb un mínim 
d'educació de com administrar els diners existents. 

El fet de que la problemática económica se situi en primer lloc, ens pot semblar 
molt normal i no ens aporta cap novetat de cara a un coneixement de la realitat 
pobre i marginada del Bisbat. Pero sí que és una clara acusació a la manera habitual 
com mirem la realitat quotidiana. Massa sovint ens pensem que tothom disposa deis 
mitjans per viure, i segons podem deduir de les dades aportades son molts els que 
avui dia teñen problemes per cobrir les necessitats mínimes. Aixó és fruit de la poca 
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seguretat que avui dia té l'únic element capac de generar poder adquisitiu: el treball. 
Ens hem habituat a conviure amb l'atur, i no en fem cas fins que ens afecta directa
ment. Els pobres d'avui dia s'originen normalment a partir de les situacions d'inse-
guretat que els canvis contínuament provoquen, i que es poden convertir en situa
cions cróniques i irreversibles. 

Per ordre d'importáncia, els resultáis de l'enquesta ens sitúen la problemática 
originada per les formes de convivencia en segon lloc. Si la qüestió económica ens 
porta directament a pensar en els pobres i la pobresa, les formes de convivencia ens 
apropen mes al que podríem dir-ne el món de la marginado. Moltes vegades la dife
rencia entre una i altra situado és inexistent. Pero en principi, una persona que vis-
qui sola no té perqué ésser pobre, ni tampoc a un minusvalid, peí fet de ser-ho, po-
dem considerar-lo inclós en el món deis pobres. Cal teñir molt present que, la 
vellesa, les minusválues, el viure sol, es pot donar en qualsevol estament de l'estrat 
social, pero també hem de teñir molt ciar que és molt diferent el vell, la persona 
sola, el minusvalid que disposa d'uns recursos económics o de benestar, que el mi
nusvalid, persona sola o vell que no arriba al mínim necessari o que senzillament 
no té res. La gravetat que suposa la coincidencia de les dues situacions te una in
fluencia capital en la qualificació del problema contemplat. Aixó encara pren un 
relleu mes notable avui en dia quan des de les esferes de les diferents Administra-
cions Publiques es parla sempre d'una normalització deis Servéis Socials. Aquesta 
normalització s'entén sempre, en la perspectiva d'una població «normal»; tots sa-
bem de sobra que els pobres i margináis no entren en absolut dins aquesta normali-
tat, son el sector periféric de la societat, objecte de la beneficencia que l'Administra-
ció Pública diu que no vol ni ha de fer. 

Dins aquest bloc, de problemes a partir de les formes de convivencia, el 47'9% 
fa referencia a les persones soles o persones grans soles. Certament és diferent si 
la persona que está sola és ja d'una edat avancada, o encara es pot valdré d'ella matei-
xa. El que en el nostre cas concret se'ns fa difícil és saber, realment, el criteri que 
ha guiat a les persones que han respost l'enquesta. Per aquest motiu hem fet un sol 
bloc acumulatiu de les respostes. De totes maneres si mantenim la diferencia entre 
un i altre grup, el pes fort s'inclina cap a les persones grans i que están soles. 

Un altres aspecte que es tenia en compte a l'hora de conéixer les diferents pro-
blemátiques dins les formes de convivencia, era el que feia referencia a les minusvá
lues. Aqüestes situacions representen el 39'8% de les problemátiques contemplades 
en aquest bloc. Les minusválues o deficiéncies amb un pes mes fort son sense cap 
mena de dubte les que es refereixen a les disminucions mentáis o psíquiques. Elles 
soles representen el 22%. 

No ens consten dades de l'entorn sócio-económic deis col-lectius anteriorment 
esmentats: les persones grans soles i les que pateixen algún tipus de disminució. 
Pero la simple constatació de la seva existencia i amb un pes important dins el con-
text de les problemátiques detectades, planteja realment la necessitat de conéixer 
aquesta situació a fi de detectar i determinar mes acuradament el col-lectiu mes dete-
riorat i marginat. 

Hi ha un aspecte dins aquest gran bloc de les problemátiques originades per les 
formes de convivencia que encara que no tingui un pes específic molt notable, 
val la pena de tenir-lo en compte: les persones transeünts. Es cert que els col-lec-
tius d'aquest tipus son sempre els mes difícils de situar dins el context del treball 
social, pero és una realitat que a la Diócesi de Vic hi és present, i el 8% de les 

65 



problematiques considerades en les formes de convivencia fan referencia a aquest 
coMectiu. 

Els problemes de conducta ocupen el tercer lloc. Cal insistir en les dimensions 
de marginació, assenyalades anteriorment, per situar aquest tipus de problemes en 
el context del nostre estudi. No es tracta tant d'especular sobre les conductes desvia-
des, com de conéixer quina és la importancia que els nostres informants donen a 
unes certes conductes que en el context social sitúen les persones al marge de la so-
cietat. 

La drogaddicció apareix com el problema principal. Diem en general drogad-
dicció ja que en aquest concepte cal incloure-hi tant el que específicament anome-
nem consum de drogues com l'alcoholisme. Aquesta problemática específica repre
senta el 42% de tots els problemes. Si desdoblem els dos conceptes ens trobem que, 
l'alcoholisme representa el 23% i el consum de drogues el 19% restant. No cal fer 
consideracions sobre la problemática que aqüestes conductes generen. Els mitjans 
de comunicado, amb mes o menys sensacionalisme, ens van posant al corrent deis 
drames que contínuament está originant el consum de drogues, i de com aquesta 
qüestió afecta molt especialment un sector determinat de la nostra societat: la joven-
tut. El sensacionalisme que normalment es dona a la qüestió de les drogues, la nor-
malització del consum i la venda legal de l'alcohol, provoca la no percepció de la 
gravetat de la problemática de l'alcoholisme. Segons els experts és molt difícil tro-
bar una persona drogaddicta sense que al mateix temps sigui un gran consumidor 
d'alcohol. Aixó no vol dir que tot alcohólic és un consumidor de drogues; la realitat 
deis nostres pobles i ciutats, tal com la reflecteixen els resultats de Penquesta, ens 
posa davant d'un problema que potser a vegades hem pensat que només era propi 
de les grans conurbacions ciutadanes. El joc és un altre element que s'ha detectat 
important i problemátic. Caldria pensar si, el joc l'hem de considerar també com 
una addicció, a Pexemplefde les drogues i l'alcohol, capac de malmenar el compor-
tament d'una persona, creant algunes vegades unes situacions irreversibles. El joc 
representa el 15%, de la problemática detectada dins el bloc de les marginacions 
provinents d'un certs tipus de conducta. 

Així com la droga, l'alcoholisme, el joc podem trobarlos en persones dites. nor
máis (fins que no queden deteriorades peí consum), hi ha un altre tipus de conduc
tes que normalment es donen en els sectors mes marginats de la societat. Es tracta 
de l'anomenada delinqüéncia i de la persona que ha passat per la presó. Malgrat 
aixó, avui dia la delinqüéncia comporta la majoria de vegades l'addicció a la droga, 
ja que el seu consum exigeix unes quantitats respectables de diner que no es poden 
obtenir per la via normal. 

Aquest món de la delinqüéncia afecta majoritáriament el coMectiu jove, que no 
en va és també el coMectiu mes consumidor de drogues. El 15% deis problemes de 
conducta se sitúen en aquest context de la delinqüéncia. 

Seria molt necessari que aqüestes dades ens fessin pensar si no és la societat ma-
teixa que posa en perill de delinquir tot aquest coMectiu de persones que per les 
causes que siguin acaba situant-se en aquest món marginal. 

Les conductes inestables ( en un 9%), i la prostitució ( en un 10%) son els altres 
aspectes que s'han considerat en el bloc de problematiques generades per uns tipus 
de conducta concrets. 

En el context d'una análisi global de la problemática que els nostres informants 
han detectat, cal situar-hi en quart lloc tot el que fa referencia a la cultura, i que 
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en Penquesta es concretava en dues línies molt clares. En primer Uoc tots els aspee-
tes de l'aprenentatge escolar i el nivell d'instrucció assolit, i en segon Uoc els aspee-
tes referents a la qüestió de la immigració. Aquesta darrera qüestió, no és contem
plada tant en la seva vessant demográfica, com des de la perspectiva de la marginació 
que pot suposar haver de marxar de la propia térra per necessitats de supervivencia. 
En absolut pretenem dir que tots els immigrats son marginats, pero sí que cal teñir 
present que molts deis nostres barris ciutadans on hi trobem col-lectius pobres i 
marginats son preferentment procedents del món de la immigració. 

El 15'9% de la problemática detectada per les enquestes fa referencia a tot 
aquest aspecte de la cultura que sens cap mena de dubte pot condicionar i situar 
a les persones a un costat o a l'altre de la pobresa i la marginació. 

De tota aquesta problemática el 657% fa referencia a la manca d'un mínim ni
vell d'instrucció, que pot teñir les váries que van des d'un analfabetisme total, el 
42'3% deis problemes d'aquest tipus, fins a Pendarreriment escolar amb el 25'2%. 
La inadaptació escolar, és un deis aspectes que també és percebut com a problemátic 
amb un 23'4%, i malgrat pugui semblar que avui dia la manca d'escolaritat és una 
historia passada, els nostres informants encara la veuen com un problema actual en 
un 9% deis problemes que incideixen en els necessaris nivells d'instrucció. 

La qüestió immigratória, que en certs aspectes possiblement també ha estat con
templada en la vessant deis nivells d'instrucció, presenta una qüestió que per la nos-
tra part creiem molt important teñir en compte; les minories étniques, que es con
creten en la presencia de marroquís, nord-africans en general i també africans 
própiament dits. Aquesta qüestió de les minories étniques acapara el 50% deis pro
blemes referents a la qüestió immigratória. 

La importancia que donem a aquest aspecte concret del fet immigratori no és 
fruit del caprici o de la novetat. Estem convencuts que els clixés que ens hem anat 
forjant del fet immigratori queden totalment trencats i que les problemátiques que 
aquesta nova immigració presenta son qualitativament diferents. No podem obli-
dar la llei d'estrangeria que darrerament el govern de l'Estat Espanyol ha dictami-
nat i que agreuja molt la situació de marginació i pobresa d'aquests col-lectius cada 
dia mes nombrosos en les nostres ciutats i pobles. 

La problemática referent a la dona ocupa el cinqué lloc quant a la importancia 
que els nostres informants han donat a les problemátiques que poden generar situa-
cions de pobresa i marginació. Alguns deis nostres informants han fet constar ex-
pressament la situació deis homes que es troben en la mateixa circumstáncia. Son 
poques les observacions fetes al respecte, pero creiem oportú fer-ho constar. La 
qüestió de fons presenta dos aspectes; per una part la situació de marginació de la 
dona i per altra la situació de la familia monoparental. Aquesta darrera situació, en
cara que no és exclusivament de la dona, es mes normal trobar-la concretada en ella. 

De fet, el pes fort deis problemes queda situat, segons els resultats de les enques
tes, en la dona separada o abandonada i amb filis. El 48% deis problemes plantejats 
en aquest context es concentren en aquest aspecte. En segon lloc cal situar-hi les 
mares solteres que acumulen el 33% deis problemes referents a la dona. Certament 
que son dues situacions jurídicament diferents i potser també socialment: pero de 
fet es tracta de dones amb responsabilitat familiar, el que abans hem anomenat fa-
mílies monoparentals, constin o no, com a persones casades, separades o vídues. 
Certament que la situació es molt diferent si es tracta d'una noia que ha tingut un 
fill, pero que la seva vida continua normal en la casa paterna. 
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El 19% restant de la problemática referent a la dona, incideix en la qüestió de 
les dones maltractades. 

Les situacions detectades de maltractament de la dona, normalment no van mai 
soles. Sempre hi trobem altres problemes que provoquen aquest tipus de comporta-
ment; alcoholisme, joc, penuria económica,etc, i que moltes vegades son el preludi 
d'un abandonament de la llar o de separacions legáis, o no legáis. 

En darrer lloc hi trobem les problemátiques que teñen com a factor determi-
nant l'habitatge. No fa falta recordar que també el dret a un habitatge digne forma 
part deis drets de la persona. Pero, com molts altres drets, solament son reconeguts 
en el paper. Una real igualtat d'oportunitats per poder-lo exercir no está, ni molt 
menys, a l'abast de tothom. 

Dins el ventall de problemes concrets originats per la qüestió de l'habitatge, el 
55'3% fa referencia ais habitatges insalubres i ruinosos. La dinámica del mercat im-
mobiliari no ajuda en absolut al fet que l'habitatge sigui assequible per ais col-lectius 
de persones que son objecte del nostre estudi. Segurament que la majoria de vegades 
el procés és a la inversa. La situació d'atur obliga a l'abandó d'un habitatge que, 
amb molts esforcos i estalvis s'havia aconseguit. Per a moltes de les persones que 
en els anys del boom económic tenien una feina estable i mínimament remunerada, 
l'objectiu prioritari va ésser l'habitatge. 

Els únics habitatges assequibles son, en la majoria deis casos, els que están si-
tuats en els cascos antics de la ciutat, que, degut a la seva situació deteriorada i preca
ria no entren en la dinámica de l'especulació. Pero un habitatge ru'inós i en males 
condicions pot trobar-se també en el context del món rural; les condicions mínimes 
d'habitabilitat d'un habitatge no es poden mesurar avui de la mateixa manera que 
50 anys enrera. Unes mínimes condicions i un mínim d'equipament de l'habitatge 
son alguna cosa mes que un sostre que tapi la pluja. 

Els habitatges petits i redu'íts son un deis altres aspectes importants que s'han 
detectat en la problemática de l'habitatge. Mes que el fet físic del poc espai, l'habi
tatge reduit és problemátic per l'amuntegament de persones que comporta. Aquesta 
situació representa el 27'1% deis problemes detectats en la qüestió de l'habitatge. 

Els desnonaments, les pensions i el barraquisme son els darrers aspectes consi
deráis en els problemes de l'habitatge. Els desnonaments, acumulen el 7'1% deis 
problemes de l'habitatge. Segurament que un seguiment mes acurat de moltes famí-
lies en problemes d'atur augmentaría aquest percentatge, ja que la minva del poder 
adquisitiu no és capac d'aguantar els pagaments mensuals que suposa un habitatge 
que es va comprar anys endarrera pero que els terminis de pagament encara duren. 

Les pensions, també amb un 7'1%, son detectades com a problema d'habitatge. 
Caldria veure mes acuradament de quins tipus de pensions es tracta, quines son Tes 
seves condicions d'habitabilitat, etc. 

En darrer lloc, hi trobem el barraquisme, el 3'5% deis problemes d'habitatge. 
Pot semblar que aquest percentatge és insignificant i que no és important, pero cal 
situar aquest problema en les darreries del segle XX i en área geográfica industriali
zada. No som al tercer món, pero sí que estem creant el que ara se'n diu el quart 
món, que no és altra cosa que situacions tercermundistes en un context de desenvo-
lupament i de riquesa. 

Fins aquí una visió global de les problemátiques que les enquestes han assenya-
lat com a detonants d'un món de pobresa i marginado. Mes que una novetat quant 
ais tipus de problemes presentáis, creiem que la importancia rau en el context en 
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qué aquesta problemática es dona, i en la necessitat de conéixer amb mes profundi-
tat qué hi ha darrera d'aquests grans blocs deis problemes presentats i detectáis per 
les persones que han respós l'enquesta. En el Bisbat de Vic hi ha persones que patei-
xen situacions de pobresa i marginado. Son elles que han de pagar el preu del pro-
grés deis altres o cal prendre consciéncia de qué també teñen dret a viure com a 
persones i per aquest motiu cal intentar accions que afavoreixin l'exercici d'aquest 
dret. 

3.3.- Dimensionat deis municipis i problemática detectada. 

L'apartat anterior ens ha situat en el context de la globalitat del Bisbat, i també 
ens ha apropat a unes situacions de pobresa i marginació que els informants han 
constatat dins un ordre de prioritats. Tot i que aqüestes situacions es poden donar 
en tots i cada un deis recons del Bisbat, a no tots els llocs poden teñir la mateixa 
importancia i prioritat. Els medis concrets on les persones vivim la nostra quotidia-
nitat poden situar a primer lloc uns problemes que en altres medis no tindrien la 
mateixa transcendencia. Per aquest motiu pensem que l'análisi de les dades segons 
les diferents tipologies de municipis a partir del seu dimensionat de població pot 
aportar elements que ens ajudin a situar amb mes realisme i concreció els problemes 
detectáis. 

Les pautes per classificar els municipis serán les que de bon principi, en l'análisi 
demográfica, ja varem establir. 

3.3.1.- Els municipis de menys de 1.000 habitants 

Només 25 municipis de menys de 1.000 habitants han respost l'enquesta. 
Aquests 25 municipis agrupen 33 parróquies. En el gráfic que adjuntem es pot veure 
la situado geográfica d'aquests municipis dins els límits territorials del Bisbat. En 
els comentaris fets anteriorment hem deixat ja molt ciar que no podem parlar d'una 
mostra de municipis. Les respostes, mes o menys ben treballades, no les podem glo-
balitzar o generalitzar per tots els municipis d'aquestes dimensions. Aixó no és obs-
tacle, perqué aquest material ens apropi mínimament a una de les realitats mes im-
portants de la Diócesi. 

Les observacions que els nostres informants fan per donar una imatge de quina 
és la configurado física d'aquests municipis, poden ésser comunes a la majoria deis 
pobles rurals, sigui quina sigui la seva ubicado geográfica. Molts d'aquests pobles 
s'estructuren en base a un petit nucli on hi radica la parroquia i la resta son cases 
i masies escampades. Alguna vegada son mes d'un, els petits nuclis que es troben 
dins el municipi. En aquest mateix context podríem situar-hi els municipis configu
ráis únicament per cases de pagés a'fllades i escampades. Aquest fet podria semblar 
intranscendent, pero si tenim en compte que la majoria d'aquests municipis es tro
ben a 6, 7, 10, 12 o mes quilómetres d'un nucli de població mes important i amb 
una infrastructura viária molt deficient, podem imaginar les dificultats que aixó su-
posa per una vida quotidiana. 

No tots els municipis d'aquesta dimensió teñen la mateixa configurado. En al
gún deis casos ens podem trobar amb municipis on hi ha el nucli de població amb 
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la seva zona rural-agrícola corresponent mes una zona industrial, mes una zona resi
dencial. Segurament que aquesta configuració comporta unes diferencies qualitati-
ves importants amb els municipis descrits anteriorment. En aquest context podem 
situar-hi també els municipis d'aquesta dimensió poblacional que teñen dins la seva 
demarcado una colonia fabril, i que actualment esta a l'atur. Aquesta situado no 
té res a veure amb els municipis que teñen ubicada alguna industria en funciona-
ment, o que teñen dins el seu terme una urbanització que s'omple els caps de setma-
na i a l'estiu. Municipis de les conques fluvials del Bisbat que en altres temps varen 
acollir les colónies fabrils, amb el corresponent desenvolupament de la zona que 
aixó representava, son avui dia auténtics focus deis problemes ocasionáis per l'atur. 

En aqüestes situacions no és gens estrany que els mateixos informants ens par-
lin de l'existéncia d'una economía submergida abundant en aquests municipis de 
mida tan petita. La sortida de la crisi per part de moltes empreses, principalment 
del ram fabril o textil ha comportat aquest tipus de treball, dit submergit, i d'unes 
condicions totalment precáries, pero que les persones han hagut d'acceptar per po
der sobreviure. 

En els municipis on l'activitat és solament agrícola, la supervivencia de les per
sones cal assegurar-la amb altres ingressos provinents de moltes altres i diverses acti-
vitats; fer de paleta, criar animáis, feines eventuals que moltes vegades s'han d'anar 
a buscar molt lluny del poblé i que generalment son molt mal remunerades, etc. 

Enfront d'aquestes situacions no té res d'estrany que els nostres informants si-
guin molt pessimistes peí que fa referencia al futur d'aquests municipis. En molts 
d'ells només hi queda la gent gran. 

La tónica pessimista varia, quan es tracta de municipis que passen deis 500 habi-
tants i que suposen un nucli defpoblació important. Lógicament son aquests els mu
nicipis que teñen capacitat per ubicar petites industries que donen treball a una part 
de la població, que teñen els comercos mínims necessaris.on les persones poden tro-
bar el que necessiten, etc. Aixó és així mentre no es tracti de municipiscolónies fa
brils on l'atur ha canviat totalment la situació. 

No tots els municipis d'aquesta tipologia els podem passar peí mateix raser. Hi 
ha un factor determinant que canvia totalment la situació. Aquest no és altre que 
el fet d'estar, o no, prop d'un municipi-ciutat important, o que una important via 
de comunicació et posa a l'abast, sense gaire dificultat, els servéis necessaris. No és 
el mateix parlar d'un municipi com Gurb o Malla, Montesquiu, etc., que d'Ogassa 
o Tregurá o d'altres de les comarques de l'Anoia o del Bages. Hi ha municipis que 
teñen la farmacia mes propera a 14 quilómetres o el dispensari mes proper a 22. 

Ningú pot negar que una vida mínimament digna necessita d'uns servéis i equi-
paments que han d'estar a l'abast de la gent. Aquests servéis i equipaments, normal-
ment es concentren en els nuclis de població que asseguren un mercat d'usuaris, 
pero aixó no treu que els municipis petits, tot i que no asseguren aquest mercat, 
tinguin dret a tots aquests servéis i equipaments. Aixó exigeix que els tinguin a 
l'abast de manera fácil. Quan parlem d'aquests servéis i equipaments ens referim 
a l'educació, sanitat, etc.l'abséncia deis quals sitúa la persona en una auténtica po-
bresa i marginado. 

La problemática que els nostres informants han detectat com a simptomática 
de situacions pobres en aquesta tipologia de municipis no manté el mateix ordre 
de prioritats que en la visió global que hem analitzat en l'apartat anterior. La pro
blemática que apareix com a mes important és la que fa referencia a les formes de 
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convivencia. Si en Panálisi global aquesta problemática tenia un percentatge del 
22'3%, en els municipis de menys de 1.000 habitants, aquest percentatge es sitúa en 
un 34'2%. Mes de la tercera part de la problemática detectada queda acumulada en 
les formes de convivencia. 

I en el conjunt deis problemes originats per les formes de convivencia el 54'8% 
es tracta de persones soles o de persones grans soles, que en el context d'aquest tipus 
de municipis podem pensar que, amb mes o menys anys a sobre, les persones soles 
serán normalment grans. Dins aquest mateix bloc hi trobem que en un 35'3% del 
casos, el problema és la disminució psíquica o la disminució física. No seria gens 
estrany que aqüestes situacions de disminució es donessin en les persones grans i 
soles. L'acumulació de problemes d'aquest tipus en un medi com el que ens ocupa 
pot entrar dins el camp de la normalitat quotidiana 

Quan es parla d'una política social per ais vells i ancians es pensa en la realitat 
d'aquest col-lectiu de població que no viu prop deis centres on aquesta política es 
gesta? 

La problemática económica ocupa el segon lloc, acumulant el 26'2% deis pro
blemes que en aquest municipis petits ocasiona la pobresa i marginació. En l'análisi 
global, aquesta era la problemática que quedava situada en primer lloc. La feina 
eventual, el treball precari amb un 41%, son els símptomes mes clars de la pobresa 
i marginació deis ve'íns d'aquests pobles. El resultat d'aquesta precarietat laboral és 
la manca de recursos i els ingressos insuficients que acumulen el 25'6% deis proble
mes económics d'aquests petits municipis. La problemática de l'atur tambe toca a 
un cert sector d'aquesta tipología de municipis. Es tracta principalment deis muni
cipis que teñen o han tingut industries o que eren colónies fabrils, en altres temps 
floreixents. Mes del 12% de persones en situació d'atur o bé han esgotat el subsidi 
o no l'han tingut mai. Aixó és el que ens remarquen els nostres informants. Creiem 
necessari fer constar que aquesta situació de l'atur ha d'ésser mes dura del que reflec-
teixen aqüestes dades, ja que, parróquies situades al bell mig de poblacions indus
triáis de la conca del Ter, no fan cap tipus de menció a la situació, i consta que algu-
nes d'aquestes empreses han fet reduccions drástiques del personal. 

La manca d'un nivell cultural és el tercer factor que en aqüestes poblacions sitúa 
en condicions de pobresa o marginació. Volem remarcar que els resultats de l'en-
questa sitúen l'analfabetisme com a primer element marginador, segons els nostres 
informants aquest es sitúa en un 45% deis casos. Sempre que es parla d'analfabetis-
me es pensa en aquest món rural i en els col-lectius de ge.nt gran, i és un fet acceptat 
com a normal sense teñir en compte que la marginació i pobresa que provoca és 
greu es tracti de qui es tracti. 

Dins aquest context de manca de cultura hi ha uns aspectes que volem subrratl-
lar, ja que poden ésser els generadors de l'analfabetisme del futur. Son la manca d'es-
colaritat (15%), l'endarreriment escolar (10%) i la inadaptació escolar (5%). Ante-
riorment parlávem de la manca de servéis i equipaments que pateixen moltes 
d'aquestes poblacions. Les situacions anteriorment esmentades en poden ésser la 
mostra. 

Encara que sembli estrany, els problemes originats per la immigració son també 
presents en aquests municipis. Sempre es mes fácil que un immigrat arribi a uns 
nivells d'integració en el seu nou lloc d'assentament, quan aquest no té les dimen-
sions de les grans conurbacions ciutadanes, pero a la vegada la pobresa i marginació 
que aquesta situació d'immigrat pot provocar té el perill de fer-se mes crónica degut 
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a la manca de possibilitats per sortir de la situació de pobresa i marginació. La pre
sencia de minories étniques , tampoc és absent en el context d'aquests municipis. 
Com mes petit és el lloc i l'univers de persones, mes es destaca la presencia deis 
forasters. Alguns deis nostres informants, remarquen la presencia de famílies immi-
grades en les masies abandonades, i la problemática que aixó ha comportat a nivells 
d'auténtica pobresa i marginació. Aqüestes masies on van a parar aquets immigrats 
ja varen ésser abandonades per poder sortir d'una situació de miseria i marginació; 
ara es repeteix la historia pero amb condicions molt pitjors des de tots els punts 
de vista. 

Situacions deteriorades per problemes de conducta, es sitúa en quart lloc, i que
da centrada prioritáriament en dos aspectes, que perqué es considerin habituáis en 
el món rural, no per aquest motiu poden deixar d'ésser conflictius. 

L'alcoholisme i el joc son les dues qüestions, que segons els nostres informants, 
provoquen situacions problematiques en les famílies. Les condicions economiques 
que, tal com hem vist anteriorment son les predominants en el món rural, no per-
meten pensar que es tracti de persones adinerades que centren la seves diversions 
en el joc. Mes aviat cal pensar que l'única sortida per moltes persones deis nostres 
pobles rurals amb baixos nivells d'instrucció es l'evasió a través del joc i de Palco-
hol. Per altra part, tots podem constatar que el joc, és avui en dia, un valor que 
la nostra societat i les autoritats que regeixen els destins d'aquesta societat, poten
cien i el presenten com a model per poder sortir de la miseria. 

La qüestió de les drogues, també és present en aquests petits municipis. Pero 
aquí cal fer esment d'una circumstáncia que moltes de les enquestes remarquen. La 
presencia de persones foránies, que van a passar el cap de setmana i Pestiu a la locali-
tat on teñen la seva segona residencia, ha sigut un factor que ha influ'ft enormement 
en l'aparició d'aquest problema. Hem d'ésser conscients que els elements «urbans» 
amb tot el que aixó comporta, son presents a tots els racons de la nostra geografía. 

L'alcoholisme amb un 27'7%, el joc amb un 22'2% i les drogues amb 16'6% son 
els tres aspectes mes remarcables i incisius en les situacions de pobresa i marginació 
degudes a una problemática de conducta. 

En darrer lloc queden situades les problematiques que fan referencia a Phabitat-
ge i a la situació de la dona. Tant un aspecte com Paltre, teñen molt poca relleváncia 
a nivell quantitatiu. Podem destacar la situació de la dona separada o abandonada 
amb filis, com la que presenta mes problemes de sobrevivencia. L'habitatge, no hi 
ha dubte que en molts d'aquests poblets té unes mancances molt serioses quant a 
habitabilitat, pero els pocs punts de referencia existents ja que la majoria deis habi-
tatges están en les mateixes condicions, difícilment provoquen una consciéncia de 
pobresa i de miseria. Aixó solament queda demostrat quan persones d'altres llocs 
compren una d'aquestes cases per segona residencia i Parreglen i condicionen per 
poder-hi viure amb un mínim de comoditat. 

El petit quadre que oferim a continuació ens emmarca les diferents problemati
ques d'aquests municipis tot comparantlos amb la globalitat de les respostes ob-
tingudes: 
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menys de 1.000 hat. globalitat 

Formes de 
convivencia Persones soles 54'8% 47'9% 

Deficients 35'3% 39'8% 
Problemática 
económica Manca recursos 25'6% 27'5% 

Feines eventuals 41% 38'6% 
Atur 25'6% 30'9% 

Nivells 
culturáis Analfabetisme 60% 42'3% 

Inadaptació 
Endarreriment 
Manca d'escolaritat 40% 57'6% 

Aquests son els aspectes mes remarcables i que pensem que cal accentuar en el 
context deis munipis que ens ocupa. Cree molt necessari aportar aquí algunes de 
les observacions que els realitzadors de l'enquesta han afegit a les dades que se'ls 
ha demanat. 

Molts d'ells ens diuen textualment que en aquests pobles «no existeixen confiie-
tes ni caréncies remarcables». Concretament en un deis municipis mes grans se'ns 
diu textualment que no existeix problemática. Aixó contradiu el que altres infor-
mants ens diuen que «en aquests pobles les problemátiques queden dissimulades i 
amagades». La realitat de les dades anteriorment analitzades ens demostra clarament 
que la problemática existeix. Moltes vegades la rutina quotidiana ens amaga la reali
tat de moltes situacions que per habituáis que siguin no deixen, per aquests motiu 
d'ésser un problema greu. Així s'expressen alguns quan diuen que: 

— «si les necessitats económiques no son molt greus, sí que son greus les defi-
ciéncies i mancances culturáis» 

— «El problema de les persones velles, malaltes i soles, és realment un problema 
molt greu» 

— «La manca total d'equipaments i servéis manté les persones d'aquests pobles 
en unes autentiques situacions de marginació» 

— «Els pocs diners que teñen les persones se'ls gasten en el joc i l'alcohol» 
Les parróquies que han contestat l'enquesta responen ais municipis que tot se-

guit enumerem: 

— Sant Feliu Sasserra 
— Montmaneu 
— Rubio 
— Jorba 
— Argensola 
— Sant Martí Sesgueioles 
— Bellprat i Fillol 
— Prats de Rei 
— Castellolí 
— Vilallonga de Ter 
— Sta Maria de Coreó 
— Ogassa 
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DISTRIBUCIO DE LES ENQUESTES CONTESTADES, 
SEGONS EL TAMANY DELS MUNICIPIS I PARROQUIES 
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— Monistrol de Calders 
-Gallifa 
— Castellgalí 
— Sta. Cecilia de Voltregá 
— Tavertet 
— La Farga de Bebié 
— Montmany-Figaró 
— Tagamanent 
— Montesquiu 
-Mal la 
— Muntanyola 
— Gurb 
— Castellar 

3.3.2.- Els municipis de mil a 5.000 habitants 

L'enquesta l'han contestada el 55'3% deis municipis del Bisbat de Vic que teñen 
aquest dimensionat de població. A partir de les observacions que els mateixos infor-
mants ens fan arribar, es constata la diferencia substancial entre aquesta tipologia 
de municipis i els contempláis anteriorment. 

L'esquema de ruralitat total que trobávem en els primers queda trencat plena-
ment. La seva situació en el territori ha permés que moka gent de ciutat hagi escollit 
aquests llocs per pasar-hi els caps de setmana. Normalment es tracta de nuclis de 
població molt compactáis, fet que no exclou la pagesia que viu dins el terme muni
cipal apartada del nucli de població, pero hi ha una xarxa viária mínimament co
rrecta que els permet de traslladar-se fácilment. 

Son municipis en qué pots trobar amb molta facilitat el case antic, els barris 
nous, la pagesia escampada i les zones residenciáis. Precisament per la seva ubicació 
geográfica i per la influencia de les vies de comunicació son municipis que han aco-
llit la implantació de les industries, pero que a partir del 1973, moltes d'elles han 
entrat en crisi, creant la problemática que aixó comporta; reducció de personal (al
guna empresa ha pasat de 250 a 40 treballadors), necessitat de marxar del poblé per 
trobar un nou treball, etc. Molts deis veins d'aquests pobles han jugat el doble paper 
de treballar a la industria sense deixar el conreu de les seves terres, encara que aixó 
no els hagi suposat un gran negoci, pero sí que els permetia disposar d'uns produc-
tes sense necessitat de comprar-los. 

Es constata que molta part de la gent que treballa en el món de la industria ho 
fa fora del poblé. Així com en uns municipis es palpa el fet anteriorment esmentat 
de la crisi de les industries, alguns altres ens diuen que aquesta crisi ha provocat una 
renovació total de la tecnología amb el consegüent rellancament i la creació de nous 
llocs de treball. En la comarca del Bages, les noves vies de comunicació han incidit 
(i incidirán) en tota aquesta perspectiva de futur. Situació que ara per ara no és cons-
tatable en altres comarques del Bisbat (Ripollés). 

Aquesta paradoxa que en els aspectes económics reflecteixen els nostres infor-
mants d'uns pobles amb unes situacions mes favorables al costat d'altres amb unes 
perspectives mes desfavorables, es repeteix quan parlen deis equipaments i servéis. 
Els elements que fan que les situacions es repeteixin son normalment els mateixos; 
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la bona ubicacio del municipi en una zona ben comunicada i amb una bona xarxa 
viária, situacio molt a prop de la capital de comarca o d'una ciutat important. Quan 
aquests elements no es donen es fa palesa la manca de servéis, que pot anar des de 
residencies per vells fins a locáis per esplai o altres activitats. Segurament que l'em-
balum mes considerable d'habitants fa que la majoria de mancances d'aquest tipus 
facin referencia a les qüestions del lleure, i no tant ais equipaments básics d'escola 
i salut, situacio que no vol pas dir que l'assisténcia tant a nivell d'escolaritat com 
a nivell sanitari no tinguin també la seva problemática. 

Seguint l'esquema ja establert i d'acord amb les pautes que han regit en la con-
fecció i realització de l'enquesta, les situacions mes clarament definitóries d'uns 
col-lectius amb risc de pobresa i marginació son els afectats per la situacio económi
ca. En els municipis de menys de mil habitants hem constatat que les formes de 
convivencia era el mes prioritari; aquí l'ordre s'inverteix. 

Els gran blocs de problemes en els municipis d'aquesta població, i segons les 
dades que ens han facilitat els nostres informants té el següent ordre de prioritats: 

PROBLEMES ECONÓMICS 24'3% (global 25%) 
FORMES DE CONVIVENCIA 22'6% (global 22'3%) 
PROBLEMES DE CONDUCTA 19'3% (global 19'2%) 
NIVELL CULTURAL 16'9% (global 15'9%) 
PROBLEMES D'HABITATGE 8'6% (global 8'1%) 
PROBLEMÁTICA DE LA DONA 8'2% (global 9'4%) 

Hem comentat ja anteriorment que dins el conjunt de problemática económica 
hi ha situacions difícils de diferenciar, com poden ésser manca de recursos econó-
mics, ingressos insuficients, etc.; per aquest motiu preferim donar els percentatges 
agrupant en un mateix concepte situacions que poden ésser molt semblants o quasi 
iguals. 

El pes fort deis problemes económics recau sobre l'atur amb 30'6%. Recordem 
que en les observacions que els mateixos enquestats ens donaven, hi havia la consta
tado de les greus crisis que moltes industries ubicades en aquests municipis han pa-
tit des del 1973. No hi ha dubte que una situacio d'atur provoca la manca d'ingres-
sos económics, o com a mínim uns ingressos del tot insuficients; en aquest concepte 
cal situar-hi el 28'8% deis problemes económics. Les feines eventuals o precáries que 
solament ajuden a mal viure, acumula el 27'1% deis problemes, i la mala administra
do deis pocs recursos el 13'5%. 

Aquets índexs referents a les diferents situacions que generen problemática eco
nómica, tot i que es mantenen lleugerament inferiors ais que trobem en les análisis 
de la totalitat de les enquestes, s'acosten ja al que podríem anomenar els índexs glo-
bals. El tipus de població que ens ocupa comporta ja que dins el mateix municipi 
es marquin unes zones diferenciades de les altres no solament per característiques 
físiques, sino també perqué en uns llocs mes que en els altres hi podem trobar la 
presencia d'uns col-lectius afectats amb mes gravetat per tots aquests problemes. 

La segona situacio generadora de marginació i pobresa per un col-lectiu impor
tant de població, és el que fa referencia a les formes de convivencia; el 22'6% deis 
problemes que ells creuen importants, venen donats o provocats per aqüestes situa
cions. Com és de suposar també en aquests municipis el pes fort del problema recau 
en les persones grans i soles. Aquest grup acumula el 52'7% de tota la problemática 
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referent a les formes de convivencia. Les disminucions acumulen el 38'1%, ( 23'6% 
les disminucions psíquiques i el 14'5% les disminucions físiques). 

La presencia deis anomenats «transeünts», també té una certa importancia, el 
5'4% en el context d'aquest tipus de problemática, pero és impossible esbrinar si 
aquest transeünt és la persona que periódicament passa demanant caritat, (els cone-
guts captaires deis nostres pobles) o bé té ja les connotacions típiques deis tran
seünts del món urbá. 

Els coMectius afectats per la problemática de conductes dites associals, té també 
un pes significatiu; el 19'3%. Les drogues, amb un 21'3%, l'alcoholisme amb un 
27'6% i el joc amb el 21'3%, son els aspectes consideráis mes problemátics. Entre 
els tres acumulen el 70'2% de tota la problemática d'aquest tipus. Sense cap mena 
de dubte l'alcoholisme s'emporta el lideratge. En mes d'una de les enquestes se'ns 
fa referencia a la coincidencia que existeix entre la joventut en atur, el consum de 
drogues i Palcohol. Cal teñir molt present aquesta observado, ja que en pobles com 
els que ara estem contemplant, també es dona aquesta situació. La delinqüéncia, en 
un 10'6% i la prostitució en un 8'5%, son altres de les realitats que els nostres infor-
mants donen com a preocupants. 

Els aspectes culturáis, la manca d'un cert nivell d'instrucció son també situa-
cions que han generat i generen uns coMectius que poden quedar cada cop mes a 
la periferia de la societat. L'analfabetisme en un 26'8% , ocupa el primer lloc. 

Així com en els municipis de menys de 1.000 habitants, la manca d'escolaritat 
tenia una importancia rellevant, aquesta situació es quasi inexistent en els municipis 
de mil a 5.000 habitants. En canvi l'endarreriment escolar, en un 19'5% i la inadap
tado escolar en un 14'6% son dades molt significatives que amb moka facilitat po
den ésser detonants de situacions margináis. 

En aquest mateix bloc deis aspectes culturáis, es sitúa la qüestió immigratória 
com element susceptible de crear marginado. No cal repetir el que anteriorment 
hem dit de la diferencia qualitativa que pot significar la immigració en un context 
de poblé de dimensions reduídes si es compara amb les connotacions que el mateix 
fet pot teñir en les grans conurbacions ciutadanes. 

El que sí cal remarcar, ja que és una constant en moltes de les enquestes, és la presen
cia de la immigració nordafricana i centrafricana. El 17'1% de les problemátiques que fan 
referencia a la qüestió cultural s'ubiquen en aquesta qüestió. Municipis com Sant Joan 
de les Abadesses entre d'altres constaten amb molta forca l'existéncia del problema. 

Els problemes que mes sobresurten en la qüestió d'habitatge son: l'habitatge 
vell i insalubre amb un 47'5%, propi deis nuclis vells de població, els habitatges pe-
tits, 28'5%, i els desnonaments amb 14'2%. En algunes poblacions hi podem trobar 
les promocions d'habitatges oficiáis, que caldria veure si, com en molts d'altres 
llocs, aquí també han originat diferents tipus de problemática. 

En darrer lloc hi trobem els problemes referents a la situació de la dona, que 
fan referencia de manera quasi total a la dona separada o abandonada i amb filis; 
aquí s'acumulen el 55% de tota la problemática referent a la dona, que ha de patir 
els problemes de tot ordre que comporta la familia monoparental. El fet, problemá-
tic o no, de la mare soltera, els nostres informants el constaten en un 40% deis casos. 
El 5% restant, és la dona maltractada, que segurament va acompanyat de situacions 
económiques o de conducta també problemátiques. 

Fent un intent d'inducció de les problemátiques mes significatives del col-lectiu 
de municipis analitzat, trobem que: 
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Problemática económica Manca de recursos 
Ingressos insuficients 28'8% 
(global 27'5%) 
Atur 30'6% 
(global 30'9%) 

Convivencia Persones soles 
Persones grans 527% 
(global 47'9%) 

Problemes de conducta Alcohol i drogues 48'9% 
(global 42%) 
joc 21'3% 
(global 15%) 

Nivell cultural Analfabetisme 26'8% 
(global 42'3%) 
Endarreriment escolar 
Inadaptado escolar 34'1% 
(global 48'6%) 

Volem insistir, per evitar confusions o males interpretacions, que aqüestes da-
des i percentatges no fan referencia a un nombre de persones sino al nivell o impor
tancia que els nostres informants donen a cada de les constatacions o impressions 
que teñen de la realitat que els envolta. 

Els municipis de mil a 5.000 habitants que ens consta han respós l'enquesta son 
els següents: 

— Sta. Maria d'Oló 
— Sant Quirze de Besora 
— Taradell 
— Calaf 
— Prats de Llucanés 
— Olost 
— Odena 
— Calldetenes 
— Sant Joan de les Abadesses 
— Campdevánol 
— Sant Feliu de Codines 
— Moiá 
— Sant Hilari Sacalm 
— Santa Eugenia de Berga 
— Santa Maria de Coreó 
— Aiguafreda 
— Sant Fruitós de Bages 
— Sant Pere de Torelíó 
— Sant Lloren? Savall 
— Sant Martí de Tous 
— Roda de Ter. 
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Malgrat que tots aquests municipis entren dins la categoria que hem establert 
a partir del seu nombre d'habitants, queda molt evident que les diferencies entre 
cada un d'ells poden ésser molt notóries i essencials. No és en absolut el mateix par
lar de Campdevánol, Sant Joan de les Abadesses, Odena,etc, que parlar de Sant Fe-
liu de Codines, Sant Llorenc Savall... com també parlar de Roda de Ter. 

En tota Panálisi anterior s'insinuava clarament que un tipus de problemática 
seria mes propia d'uns "municipis que han tingut, o teñen, la presencia de la indus
tria i deis que están mes marcats per la presencia deis residents de cap de setmana 
o bé que la seva gent malgrat treballar en el camp de la industria, aquesta no esta 
precisament ubicada en el mateix municipi, i aquest fa solament la funció de resi
dencia. 

Després de constatar els simptomes d'una realitat problemática que els matei
xos informants ens han donat, son realment sorprenents algunes de les observa-
cions que ens fan aquests mateixos informants. Dona la sensació que la pobresa i 
la marginado formen part de la vida normal de la societat, ja que alguns deis nostres 
informants ens diuen: 

— «No hi ha árees conflictives o carencials. Les caréncies que s'observen son 
les própies del medi rural». 

— «El control social i l'ajuda mutua eviten que la marginado sigui mes forta». 
Algún deis nostres informants apunta algún aspecte que ens pot mínimament 

apropar a la realitat no tan bonica. 
— «Els nostres pobles están mancats de molts tipus d'equipaments i servéis, i 

aixó obliga les persones a un constant desplacament que moltes vegades no es a 
l'abast de tothom». 

Aquesta és la imatge que a partir de l'análisi de les dades hem pogut elaborar 
deis municipis de mil a 5.000 habitants. 

3.3.3.- Els municipis de cinc a 10.000 Habitants 

Si tenim presents les dades elaborades en el primer capítol d'aquest informe so
bre les dades demográfiques del Bisbat, recordarem que els municipis que acumulen 
el major nombre de poblado son els menys nombrosos. Aquesta característica es 
comenca a fer evident a partir de la tipologia que ara ens ocupa. Els municipis de 
cinc a 10.000 habitants que han contestat l'enquesta son 6, el 75% de tots els que 
hi ha en el Bisbat amb aquest nombre d'habitants. 

El canvi qualitatiu que aixó suposa quant al medi on es sitúa la problemática, 
demana una lectura diferent de la mateixa. 

Seguint l'ordre de prioritats, aquests municipis sitúen la problemática detectada 
de la següent manera: 

- PROBLEMÁTICA ECONÓMICA 247% (global 25%) 
- PROBLEMES DE CONDUCTA 227% (global 19'2%) 
- FORMES DE CONVIVENCIA 18% (global 22*3%) 
- NIVELLS D'INSTRUCCIÓ 18% (global 15*9%) 
- PROBLEMÁTICA DE LA DONA 9'3% (global 9'4%) 
- PROBLEMES D'HABITATGE 7*3% (global 8'1%) 
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La prioritat de la problemática económica és una constant en quasi totes i cadas-
cuna de les tipologies que fins ara hem contemplat. Pero el que varia son els aspectes 
concrets on aquesta problemática económica es sitúa. En la tipologia de municipis 
que ara ens ocupa, la problemática económica es centra primordialment en la qües
tió de l'atur amb un índex del 37'8%. La manca de recursos o ingressos insuficients 
ocupa el segon lloc amb un 24'3%, i el treball precari o la feina eventual amb 23'3%. 
Hem repetit contínuament que atur, manca de recursos económics,etc, son aspec
tes diferents d'una mateixa realitat, difícilment separables. Quan els nostres infor-
mants aprecien la problemática de l'atur amb uns índexs tan elevats, podem suposar 
que la resta de problemes, malgrat aparéixer amb no tanta relleváncia, son també 
forts. 

La segona problemática detectada és la que fa referencia a les formes de conduc
ta. En cap de les tipologies fins ara analitzades apareixia aquesta qüestió amb un 
pes tant important. El canvi qualitatiu que anteriorment esmentavem comenca a 
fer-se notar. 

Entre els diferents aspectes contempláis com a problemátics, sobresurt també 
l'alcoholisme amb el 20'6%, les drogues amb el 17'6% , i amb el mateix percentatge 
s'hi sitúen les conductes delinqüencials. Aquests tres aspectes acumulen ja el 55'8% 
d'aquests tipus de problemes. No seria desafortunat un coneixemnt mes serios de 
la relació entre l'atur, nombre de bars existents en les poblacions, utilització deis 
mateixos etc. Com també seria bo conéixer la relació existent en aqüestes pobla
cions entre droga i delinqüéncia. 

Es també en aquest tipus de municipis que ens apareixen per primera vegada 
uns percentatges importants, 147%, que fan referencia a la problemática creada per 
les persones que han passat o son encara a la presó. 

Si tenim com a punt de referencia els municipis consideráis anteriorment, els 
percentatges del joc baixen, 11'8%, i els de la prostitució, amb el mateix índex que 
el joc, es sitúa a uns nivells de certa importancia. 

Volem recordar, amb el perill de fer-nos pesats, que, quan donem aquests per
centatges, no fem cap alusió a un nombre de persones. Unicament al pes que dins 
el context global de cadascuna de les problemátiques teñen uns o altres aspectes. 

Les formes de convivencia i els aspectes culturáis, es sitúen ambdós en el tercer 
lloc amb un 18%, dins el context global de les problemátiques considerades. 

Les persones soles i les persones grans soles, amb un 44'4% i les disminucions 
(físiques, 22'2%, psíquiques 22'2%) amb el mateix percentatge acaparen la quasi to-
talitat deis problemes. Curiosament, els transeünts que en altres tipologies sembla-
ven mantenir una certa importancia, aquí son quasi inexistents. 

Els nivells culturáis o d'instrucció queden centrats en l'endarreriment i la ina
daptado escolar; 37% de la problemática. L'analfabetisme queda situat en un 25'9%. 
La manca d'escolaritat no és considerada com un problema pels nostres informants, 
cosa que no vol dir que tots els nens d'aqüestes poblacions asisteixin regularment 
a Pescóla. 

Dins el context d'aquests aspectes culturáis, la immigració i la presencia de les 
minories étniques queda situat també a primer terme amb un 37%. 

Els aspectes fins ara considerats van dibuixant un col-lectiu molt definit, mes 
si tenim en compte que son un tipus de municipis amb una configuració ja própia-
ment urbana i que poden acumular els problemes tipies que generen aqüestes si-
tuacions. 
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La problemática de la dona segueix la mateixa tónica que en les tipologies ante-
riors, pero el maltractament comenca ja a teñir una certa importancia. El 28'6% 
d'aquesta problemática es centra en els maltractes. La qüestió de les mares solteres 
i la dona abandonada o separada amb filis, teñen un coeficient del 357% cada una. 

Curiosament la problemática de l'habitatge ocupa el darrer lloc. El fet de 
tractar-se de poblacions fetes en els darrers anys, no ha donat temps a calibrar sufi-
cientment el que suposa una autoconstrucció, o bé també Padquisició d'un habitat-
ge que hipoteca un pagament que pot durar molts anys. 

Els munipis d'aquestes dimensions que han contestat l'enquesta son: 

— Centelles 
— Sant Joan de Vilatorrada 
— Santa Margarida de Montbui 
— Vilanova del Camí 
— Tona 
— Navarcles 

Alguns d'aquests municipis, Sant Joan de Vilatorrada, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí, ja sobresortien quan portávem a terme Panálisi de
mográfica. Son els que concentren la població jove del Bisbat. No en va les enques-
tes reflecteixen un tipus de problemática molt propia d'aquest tipus de poblacions. 
Les observacions deis mateixos informants son potser mes aclaridores que les matei-
xes dades anteriors. 

— «L'economia submergida és la forma habitual de malguanyar-se algún diner». 
— «Son pobles que s'han fet a partir de les allaus immigratóries deis anys 60». 
— «Els baixos nivells culturáis i d'instrucció, i les fortes taxes d'atur son els pro-

blemes mes forts». 
— «El fracás escolar, la gran abundancia de joves i adolescents sense alternativa 

de cap mena, aboquen cap a la delinqüéncia i al consum de la droga». 
— «La presencia deis nord-africans és la nova immigració». 

3.3.4.- Els municipis de 10.000 a 25.000 habitants 

Tenim informado del 100% deis municipis d'aquestes dimensions. Aixó podria 
fer pensar que la informació és exhaustiva i que és possible dibuixar de manera molt 
exacta, i quasi quantitativa el dimensionat deis col-lectius pobres i marginats 
d'aquestes viles. Les dificultats per procedir d'aquesta manera, han sigut suficien-
ment explicades i esperem que hagin quedat el suficientment clarificades. El procés 
d'analisi será el mateix que hem seguit en les altres tipologies, pero volem insistir 
en la qüestió del dimensionat de la població, ja que produeix un canvi en certa ma
nera qualitatiu, ja que tant peí nombre de possibles afectats per la problemática com 
peí medi on aquests col-lectius viuen és diferent. 

Els diferents blocs de les problemátiques que l'enquesta plantejava, es sitúen en 
el seguent ordre de prioritats a partir del que els nostres informants ens han dit: 
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- PROBLEMÁTICA ECONÓMICA 26'2% (global 25%) 
- PROBLEMES DE CONDUCTA 19*6% (global 19'2%) 
- FORMES DE CONVIVENCIA 19'6% (global 22'3%) 
- NIVELLS CULTURALS 15'9% (global 15'9%) 
- PROBLEMÁTICA DE LA DONA 10'3% (global 9'4%) 
- PROBLEMES D'HABITATGE 8'4% (global 8'1%) 

A mesura que el dimensionat poblacional deis municipis es mes important, les 
coincidéncies amb els percentatges que sitúen els blocs problemátics segons un or-
dre de prioritats, s'apropen mes. Aixó no vol dir que hagin forcosament de coinci
dir, pero sí que és un indicador de qué qui marca les pautes son els municipis que 
acumulen la major part de poblacio del bisbat; i per altra part també reflecteix les 
diferents problemátiques que generen una vida i unes relacions socials diferents. 

Dins el bloc de problemática económica, els aspectes que es presenten realment 
conflictius, malgrat que entre ells sempre van molt entrelligats, son simptomátics 
d'uns tipus de poblacio emmarcada dins el món del treball industrial, que és el que 
ha pagat fortament la crisi. El treball precari i eventual, amb el 28'6% , i l'atur amb 
el 28'5% son els aspectes que mes sobresurten en el conjunt de la problemática eco
nómica. El que anys endarrera va suposar la creació de les industries, llocs de treball 
estable, en els darrers anys s'ha convertit en atur o en llocs de treball precari i even
tual. Forcosament aixó deriva a situacions de manca de recursos economics i amb 
ingressos totalemnt insuficients. Quan en la introducció parlávem deis nous po
bres, possiblement els podem trobar en aqüestes poblacions on les industries han 
fet fallida o bé han redu'it drasticament la seva plantilla de treballadors. Per moltes 
d'aquestes personesds'ha acabat la seguretat anterior que els permetia una vida hu
mana mínimament digna. 

En aquest apartat de la problemática económica volem remarcar també un ín
dex que segons els nostres informants té una certa importancia al respecte. Es la 
mala administracio deis pocs recursos existents. Segons la informació rebuda, aques
ta mala administracio és la causa en un 17*8% deis problemes economics que pateix 
la poblacio. 

Pot semblar que teñir en compte aquest element suposa una censura i reproba
do o acusació de les persones que administren malament els seus recursos. No es 
tracta tant de aprobar o repobrar, sino de constatar que aixó es dona i preguntar
nos perqué es dona. La nostra societat i els seus valors no ajuden massa al fet que 
les persones en situacions de mínims economics, sapiguen i aprenguin a administrar 
adequadament els seus recursos. 

Els problemes origináis per les formes de convivencia i els problemes de con
ducta ocupen el segon lloc en l'ordre de prioritats establert. Els dos es sitúen en 
un 19'6% deis problemes detectats. 

No és cap novetat que en la problemática originada per les formes de conviven
cia, és la questió de les persones grans i soles la que acumula la major part de la 
problemática, un 46'6% de la problemática rau en aquest col-lectiu. L'altre aspecte 
es la qüestió de les disminucions, el 42'8%. 

A diferencia d'altres tipologies de municipis, els transeünts teñen aquí un relleu 
relativament important, 9'5%. Aquí sí que podem pensar ja amb tipus de transeünt, 
mes proper al tipus del transeünt del món urbá. 

Dins el bloc de problemátiques de conducta, tornem a trobar com a capdavan-
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tera la qüestió de l'alcoholisme, 23'8% de la problemática. Si hi afegim el 19% atri-
bu'it a la drogaddicció ens trobem que el 42'8% deis problemes queden acumulats 
en aquests dos elements. Es tracta realment d'uns problemes amb un fonament 
comú pero amb connotacions socials i també económiques diferents. 

A partir de les dades de qué disposem sembla que hi ha una tendencia a situar 
en el mateix sac la qüestió de les drogues i la qüestió de la delinqüéncia. Els nostres 
informants els hi donen, si tenim en compte els percentatges, el mateix pes a cada 
una. Les dues situacions es sitúen en el 19%, quant ais problemes originats per les 
formes de conducta. 

En la tipología de municipis situats entre 5 i 10.000 habitants semblava 
insinuar-se una tendencia a la baixa peí que fa a la problemática originada per l'ad-
dicció al joc, el que podia fer esperar que com mes gran era la població, mes dismi
nuiría aquest problema. El fet és que en la tipología de municipis que ens ocupa, 
aquest índex torna a pujar a un 19%. No sé si els nostres informants teñen en comp
te les famoses maquines de joc que es troben en tots i cada un deis racons deis bars 
deis nostres pobles i ciutats. No hi ha dubte que les connotacions del joc poden 
ésser, i son, diferents en un medi plenament rural i en un medi urbá, pero els efectes 
que poden produir son realment molt semblants. 

La presencia de col-lectius afectats per les situacions de presó o ex-presidiaris 
té un pes del 9'5%, dins el conjunt d'aquest tipus de problemática, a l'igual que el 
fet de la prostitució. 

Caldria conéixer fins a quin punt les problemátiques que fan referencia a con-
ductes delictives (drogues, delinqüéncia) poden teñir alguna relació amb la proble
mática de l'atur deis joves, com també les problemátiques de formes de convivencia 
fins a quin punt queden afectades per la qüestió económica. 

Els nivells culturáis o d'instrucció ocupen el quart lloc, quant a situacions gene
radores de possibles col-lectius pobres i margináis. En el context global de les pro
blemátiques d'aquest tipus de municipis teñen un pes del 15'9%. De tots els aspectes 
consideráis, la inadaptació escolar i l'endarreriment escolar son prioritaris, el 41'1% 
de la problemática té el seu origen en aquests aspectes concrets. Malgrat que ja ens 
hem habituat a qué la inadaptació escolar i l'endarreriment escolar son «normáis» 
en la nostra població jove i adolescent, no podem perdre de vista que son problemes 
que a mes de donar feina a psicólegs, sociólegs i treballadors socials, están generant 
uns col-lectius que continuaran alimentant els mons de la pobresa i marginado. So-
vint estem parlant de la disminució de l'analfabetisme; caldria pensar si no está nai-
xent també un nou tipus d'analfabetisme que ens el trobarem en un futur no gaire 
llunyá. Aquesta qüestió de l'analfabetisme en concret, el nostres informants el si
túen en un 23'5% en el conjunt de la problemática originada a partir d'un baix ni-
vell cultural o d'instrucció. 

Es important remarcar que una de les constatacions que es fan és la manca d'es-
colaritat; l'índex és només d'un 5'9%, pero cal tenir-lo en compte. Es tracta de man
ca de places escolars, o d'absentisme escolar?. Les dues possibilitats son importants 
i prou greus com perqué les poquem oblidar. 

La problemática cultural provocada peí fet immigratori, és també remarcable, 
amb un pes del 17'6%. També la qüestió de les minories étniques, amb 11'8%, és 
constatada pels nostres informants com a una realitat amb possibilitats generadores 
de pobresa i marginado. Cal teñir en compte que tot i tractar-se d'un mateix feno-
men, la immigració, les problemátiques i situacions que va provocar la immigració 
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deis anys 60, son plenament diferents de les que la nova immigracio de les minories 
étniques está ja provocant. 

La problemática referent a la dona és considerada mes important, a nivell gene
ral de problemes constatats, que el que es refereix a l'habitatge. Dins el context 
d'aquesta problemática, els aspectes referents a les mares solteres i a la dona maltrac-
tada ocupen els primers llocs, amb 36'4% cada un d'ells. La qüestió de la dona sepa
rada o abandonada i amb filis queda situada en tercer lloc amb un 27'3%. 

Sigui per desconeixement del problema, sigui per altres motius, no apareixen 
problemes de desnonaments d'habitatge, de barraquisme o d'hostatge en pensions. 

Els problemes d'habitatge es reparteixen en situacions de vivenda ruinosa, insa
lubre o de dimensions molt reduídes i que provoquen l'amuntegament. Es molt 
possible que poblacions de la dimensió que considerem, tinguin un case antic ja de-
teriorat i envellit, amb lloguers baixos fins que s'hi portin a terme les actuacions 
rehabilitadores, i que acullin la població amb menys recursos económics. 

Centrant i concretant les problemátiques mes sobresortints que els nostres in-
formants han constatat en aquesta tipología de municipis ens trobem el quadre 
seguent: 

Problemática económica: 
Feina eventual 

Treball precari 28'6% (global 28*6%) 
Atur 28'5% (global 30'9%) 
Manca de recursos 
Ingres insuficient 24'9% (global 27'5%) 

Formes de convivencia: 
Persones soles 
Persones grans soles 46'6% (global 47'9%) 
Disminucions 42'8% (global 39'8%) 

Nivells culturáis: 
Endarreriment escolar 
Inadaptació escolar 41*1% (global 31*1%) 
Manca d'escolaritat 5*9% (global 6%) 
Analfabetisme 23'5% (global 277%) 

Problemes de conducta: 
Alcoholisme i drogues 42'8% (global 42%) 
Delinqüéncia 19% (global 15%) 

Els municipis del Bisbat de Vic que teñen entre deu i 25.000 habitants i que han 
contestat l'enquesta son: 

— Ripoll 
— Manlleu 
— Torelló. 

Curiosament, els nostres informants no han sigut gens explícits en observacions 
i s'han ajustat a contestar les preguntes que se'ls feien o, millor dit, a exposar les 
seves refíexions sobre les qüestions que se'ls plantejaven. 
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Hi ha una realitat que sí cal esmentar i que ells ens diuen. Molts d'aquests muni-
cipis varen experimentar una expansió notable en els anys 50, 60,i 70. Els anys que 
es van iniciar els «planes de desarrollo», amb les notables allaus immigratories que 
aixó va suposar. Per altra part, cal també teñir present que aquests municipis ja esta-
ven consolidáis en la seva dinámica industrial des de molts anys enrera. 

El que les immigracions deis anys 60-70 va suposar, va ésser Pocupació de te-
rrenys agrícoles per la construccio de nous habitatges de promocio pública o 
d'autoconstrucció. 

El que sí ens remarquen sensiblement és la presencia de la nova immigració de 
nord-africans i africans en general. 

3.3.5.- Els municipis de mes de 25.000 habitants. 

Recordem que els tres únics municipis del Bisbat de Vic que teñen mes de 
25.000 habitants, son les tres capitals de les comarques de PAnoia, Bages i Osona, 
i que aquests tres municipis concentren mes del 40% de la poblado del Bisbat. 
Aquesta característica ens pot ja ajudar a comprendre que aquests municipis son els 
que poden presentar mes situacions de pobresa i marginació, pero a la vegada ens 
poden també passar mes desapercebudes. No en va, la vida de ciutat et permet un 
anonimat que t'allibera d'un cert control social, pero també et desconnecta de tot 
el que passa al teu voltant. 

Segurament que aquesta situado de grans concentracions de població ens exigi
ría també una concreció en l'análisi de la diferent problemática; no ens referim a 
una concreció deis problemes sino mes aviat a una concreció de diferents árees geo-
gráfiques dins de la ciutat. 

Les dificultats ja explicades en la introducció d'aquest capítol referent a les en-
questes no ens permet portar a terme aquesta sectorització, malgrat que hagin sigut 
les diferents parróquies de la ciutat les que ens han contestat. 

Seguint les pautes establertes en la mateixa enquesta, en aquesta tipología de 
municipis ens trobem les diferents problemátiques prioritzades de la manera 
següent: 

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA 24'8% (global 25%) 
PROBLEMES DE CONDUCTA 20'4% (global 19*2%) 
FORMES DE CONVIVENCIA 19'9% (global 22*3%) 
NIVELLS D'INSTRUCCIÓ 15*6% (global 15'9%) 
PROBLEMÁTICA DE LA DONA 10'2% (global 9*4%) 
PROBLEMES D'HABITATGE 9% (global 8*1%) 

La tendencia que a partir deis municipis de mes de 5.000 habitants s'insinuava 
de cara a establir un cert ordre de prioritats, ens pot servir d'indicador per la ubica
do d'un tipus de problemática a partir de la concentrado o dispersió deis habitants. 
A tot arreu hi hem trobat de tot pero no a tot arreu ho hem trobat amb el mateix 
ordre de prioritats. Les circumstáncies concretes fan que un mateix problema ad-
quireixi dimensions diferents; el tipus de vida que exigeix viure a la ciutat posa per 
damunt certes caréncies que en altres llocs passen a segon terme. 
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La problemática económica que és prioritaria en aquests grans municipis, esta-
bleix també un cert ordre quan fa referencia ais diferents aspectes en qué aquesta 
problemática es concreta. L'atur, com hem vist també en els darrers municipis amb 
un coMectiu de població respectable, ocupa el primer lloc com aspecte detonador 
de problemática económica; 30'3% d'aquests tipus de problemes son detectats o 
provocats per aquesta situacio. Logicament l'atur provoca o, millor dit, comporta 
una manca de recursos económics que no permet cobrir necessitats, aquest aspecte 
és valorat pels nostres informants amb un índex del 28'4%. Les feines precáries o 
eventuals son valorades en un 26'4%, en el context deis diferents aspectes detonants 
de qué existeix una problemática económica en uns col-lectius concrets de la po
blació. 

La mala administració també té un cert pes, segons l'opinió deis informants, 
en el fet que les persones tinguin problemes económics; en un 12'7% deis problemes 
económics, els nostres informants creuen que aquest és l'aspecte mes rellevant. 

Els problemes provinents de formes de conducta associals i provocadores de 
marginació queden clarament situades en segon lloc. No es aquí el lloc mes adient 
per teoritzr sobre aquesta realitat que hem trobada clarament detectada en la tipolo
gía de municipis entre 5 i 10.000 habitants, i d'una manera mes clara que en els mu
nicipis entre 10.000 i 25.000 habitants. Si tenim present de quins municipis es trac-
tava (Sta. Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Sant Joan de Vilatorrada...) 
ens adonarem que es tracta mes deis suburbis de la capital de comarca que no pas 
de municipis amb una entitat propia i definida com poden ésser Manlleu, Ripoll 
i Torelló. En els municipis petits o mitjans el pes fort de les problemátiques refe-
rents a la conducta pesaven molt en la qüestió de Palcoholisme i menys en els altres 
aspectes que l'enquesta posava com a possibles. En els municipis mes grans i en els 
que ara ens ocupen també Palcoholisme té un pes important, pero no tan fort. Es 
molt possible que el problema sigui tan o mes accentuat i que adquireixi dimensions 
(com per exemple Palcoholisme de les dones) del tot ignorades. El mateix podríem 
dir del joc. 

L'alcoholisme i les drogues, conductes que creen una addicció molt forta, teñen 
un índex del 38'6% sobre tots els problemes originats per les conductes associals. 
La delinqüéncia el 15'4%, i molts deis nostres informants asseguren, o almenys ho 
afirmen , que els fets delictius venen provocats per l'addicció a la droga. 

Logicament, tractant-se de ciutats, el fet de la prostitucio és constatable i remar
cable: el 167%. Dic el fet de la prostitucio, ja que caldria aclarir si la problemática 
es sitúa en el fet mateix de la prostitucio, en les persones que es prostitueixen o bé 
amb els usuaris d'aquests servéis. 

Les persones que pels seus delictes, son o han estat en mans de la justicia, també 
teñen un pes rellevant, 107%. En aquest mateix índex s'hi inclou un aspecte, que 
per ell mateix és difícil de catalogar, com és el de «les persones inestables». 

El joc, tot i que és abundant i el tenim a tot arreu, només es considera proble-
mátic en un 9'5%. Seria bo de saber quantes persones, tant homes com dones, dei-
xen moka part deis seus pocs recursos económics tot provant la sort d'ésser rics. 

La problemática referent a les formes de convivencia és considerada en tercer 
lloc, com a situacions possibles defmarginació i pobresa. Dins el conjunt deis dife
rents aspectes consideráis com possiblement problemátics, trobem que el primer 
lloc Pocupen les situacions de disminució tan psíquiques com físiques; el 41'4% de 
la problemática originada per les formes de convivencia recau en aquesta qüestió. 
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Les possibilitats que el disminuit, sigui quina sigui la seva disminució, es trobi mes 
marginat, augmenten quan les dimensions de la poblado s'engrandeixen. La diná
mica de les relacions socials que estableix la ciutat, no és gens favorable a la integra
do de les persones discapacitades. Aixó queda agreujat quant a la manca de capacitat 
física o psíquica s'hi afegeix la manca de recursos economics que priven l'accés ais 
equipaments o servéis especiáis. 

La situació de les persones soles, que en altres circumstáncies era captada com 
la mes ímportant, ocupa el segon lloc en els municipis que estem analitzant. La dife
rencia és solament d'un punt per sota l'índex atribu'ít a les disminucions, el 40'4%. 
Es molt possible que l'existéncia de servéis i equipaments per la gent gran en les 
ciutats faciliti una lectura mes normalitzada de la situació d'aquestes persones. Pero 
al pensar també que les situacions mes pobres i margináis poden quedar molt ben 
amagades i dissimulades en Panonimat de les ciutats o poblacions de dimensions mí-
nimament grans. 

La presencia deis transeünt també és molt mes notoria en aquests ambients ur-
bans que en les poblacions on tothom está mes o menys controlat. Els que podríem 
dir pobres itinerants i que el seu estil de vida es ésser transeünts, té un índex de 
1'11% dins el conjunt de problemátiques originada per les formes de convivencia. 

Els problemes que els baixos nivells d'instrucció o els diferents nivells culturáis 
poden originar es concretitzen, segons els resultas de les enquestes, en els següents 
aspectes concrets. 

Si es teñen en compte els nivells d'instrucció, la inadaptació escolar i l'enderre-
riment ocupen el primer lloc amb el 30'2%. Podem preveure que és en aqüestes si
tuacions on s'hi va incubant I'analfabetisme del futur imminent. Peí que respecta 
a col-lectius ja analfabets, i que aquesta mancanca els produeix marginado, és valo-
rat en un 25%. 

La manca d'escolaritat que normalment no era present en les poblacionas de 
dimensions redu'fdes, creix també a mesura que creix la mida de la població. El 7'8% 
que els nostres informants donen a aquest element com a possible símptoma de po-
bresa i marginado n'és un exemple. Quins son els infants que no van a Pescóla, 
o que no están escolaritzats?. Quins sons els motius pels que es dona aquesta situa
ció?. Es problema de les famílies? Es problema económic? Es manca d'equipaments 
escolars?. La qüestió queda sobre la taula, sense dir quants son ni perqué passa aixó. 
El que sembla constatar-se és l'existéncia d'un col-lectiu respectable que no rep cap 
tipus d'instrucció. 

Es important la percepció que els nostres informants teñen de la possible pro
blemática originada per la pertinenca a minories étniques. Aquesta queda quasi en 
la seva totalitat centrada amb els marroquís o nord-africans i els africans propia-
ment dits. L'índex d'aquest aspecte en el context global deis problemes culturáis o 
nivells d'instrucció, és del 21 '9%. Es la primera vegada que aquest aspecte té un pes 
tan fon. La problemática que pot teñir el seu origen en el fet migratori viscut a 
Catalunya en la década deis anys 60 i 70, amb el 14'1%, queda molt per sota, quant 
a importancia, de la que pot representaar la de les minories étniques. Es aquest un 
problema del qual tothom en parla pero que ningú coneix en la seva dimensió i en 
la seva realitat. 

La problemática referent a la dona, té una vessant molt clara en els municipis 
d'aquest dimensionat poblacional; la dona separada o abandonada i amb filis, amb 
el 42'8% de tota la problemática referent a la dona. Son les famílies dites «monopa-
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rentáis» i que avui dia son cada vegada mes abundants. Les dificultats económiques, 
i de molts altres aspectes que aquesta situació pot generar, cal tenir-les en compte 
a l'hora de pensar en qualsevol programa integrador. 

Les mares solteres, amb 33'3%, és el segon punt que les enquestes reflecteixen 
com a problematic. Pot ésser molt semblant a la situació de les dones abandonades 
i amb filis, pero, per altra párt, pot teñir unes vessants totalment diferents, com per 
exemple, les noies adolescents mares solteres, que segons ens diuen els mitjans d'in
formado, son cada dia mes nombroses. 

El maltractament de la dona, tot i que és considerat en tercer terme, també 
manté un percentatge relativament important: 23'8%. En molts casos, la situació 
de la dona abandonada o separada i amb filis, pot ésser una conseqüéncia de situa-
cions anteriors de maltractament. 

Hem repetit moltes vegades la impossibilitat de destriar i quantificar la proble
mática, per motius que neixen del mateix plantejament de l'enquesta; aquest pot 
ésser un exemple, entre molts d'altres que podrien sortir. El que sí cal remarcar son 
les múltiples situacions que van sortint i que demanen un aprofundiment per detec
tar realment qué hi ha darrera tot aixó que es va intuint en tot el llarg i ampie del 
Bisbat de Vic. 

El problema de l'habitatge, tal com era d'esperar, tot i que ocupa el darrer lloc, 
com en totes les tipologies que hem anat analitzant, presenta amb moka claredat 
les dues vessants: per una part els problemes deis que teñen habitatge (vivenda rui
nosa 27%, vivenda insalubre 24'3% i poc espai 27%), que representa el 78'3% de 
tota la problemática referent a l'habitatge, i per altra part els problemes deis que 
no teñen habitatge, com per exemple els desnonaments amb el 8'1%, els que viuen 
en pensió 10'8% i els que viuen en barraques amb el 2'7%. Aquest aspecte deis que 
anomenem sense habitatge representa el 21'6% restant. Moltes vegades, quan veiem 
que els problemes greus no afecten la majoria, ens sembla que ja no son tant proble
ma. Cal ésser molt lúcids i teñir molt ciar que un habitatge digne és un dret recone-
gut per la Constitució i per a tots els ciutadans de l'Estat Espanyol. 

He intentat relacionar tots i cada un d'aquests aspectes de les diferents proble-
mátiques que planteja l'enquesta amb les diferents parróquies de cada una de les ciu-
tats, a fi de detectar diferencies mes o menys notables segons fos la ubicació de la 
parroquia. Tal com están contestades les enquestes no és possible portar a terme 
aquesta análisi, pero a ningú no se li escapa que aqüestes ciutats amb uns nuclis an-
tics i vells i amb uns barris margináis fruit de l'autoconstrucció o de les promocions 
publiques d'habitatge, accentuará uns o altres problemes segons els tipus de pobla
do que acumula. A tot arreu hi ha de tot, pero no a tot arreu els problemes teñen 
la mateixa qualitat ni quantitat. 
Sintetitzant les dades i referint-les a la globalitat de l'univers analitzat oferim el qua-
dre seguent: 

— Problemática económica: 
Atur 30'3% (global 30'9%) 
Manca de recursos 28'4% (global 27'5%) 
Feines eventuals 26'4% (global 28'6%) 

— Problemes de conducta: 
Alcoholisme i drogues 36'8% (global 42%) 
Delinqüéncia-presos 26'1% (global 24%) 
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— Formes de convivencia: 
Deficiéncies 41'4% (global 39'8%) 
Persones soles 40'4% (global 47'9%) 
Transeünts 11% . (global 8%) 

— Nivells d'instrucció: 
Inadaptació escolar 
Endarreriment 30'2% (global 31'9%) 
Analfabetisme 25% (global 277%) 
Minories étniques 21'9% (global 17'3%) 

— Problemes habitatge: 
Desnonaments 
Barraquisme 
Pensions 21'6% (global 177%) 

Les poblacions que formen aquest bloc de municipis son Vic, Manresa i 
Igualada. 

Fins aquí les análisis descriptives deis resultats de les enquestes contestades, te-
nint en compte la mida poblacional deis municipis. Una aproximado a quines son 
les diferents problemátiques que despunten en cada una de les tipologies ens les ha 
deixat forca clares. Aquesta aproximado deixa, pero, molts interrogants oberts de 
cara a coneixer i comprendre quina és en realitat la profunditat i la gravetat de la 
problemática i quin és també el col-lectiu realment afectat i a quins nivells. Com 
a mínim hem constatat que no podem quedar tranquils ni amagar, com es diu vul-
garment, el cap sota Pala. La realitat viscuda per nosaltres no ens deixa veure la ma-
joria de vegades qué hi ha darrera de tot el que ens sembla normal. 

Aquest estudi té una finalitat operativa clara i definida. Es a partir d'aquesta 
perspectiva que s'ha d'entendre tota Panálisi que hem portat a terme anteriorment. 
Ens hem mogut a uns nivells molts generáis i globals, no hem concretat quantitats 
de persones ni qualificat col-lectius concrets a partir de la problemática que patien, 
pero sí que han sortit uns indicadors prou válids per determinar posteriors plante-
jaments. 

Si algú esperava fer la descoberta d'algun problema nou, és molt possible que 
tingui un desengany. Els problemes socials fa molts anys que mes o menys teñen 
sempre les mateixes arrels. La novetat no consisteix tant en Paparició d'un proble
ma desconegut com en la manera de patir-lo a causa deis canvis que es van succeint 
en la societat, i en els nous col-lectius pobres que aquests mateixos canvis van ge-
nerant. 
Afegim a continuado dos annexos. El primer son dos quadresresum de les dades 
anteriorment analitzades. Creiem que una visió global de les dades pot ajudar a fer 
una síntesi de tot el que anteriorment hem comentat. El segon annex fa referencia 
a unes dades extretes del «Mapa de la Pobresa a Catalunya» del Gabinet d'Estudis 
Socials sobre problemática a les comarques del Bisbat de Vic. L'aportació d'aquestes 
dades no només pot ajudar a emmarcar les dades de les enquestes sino que també, 
en alguns aspectes, les pot clarificar i concretar. 
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DISTRIBUCIO DE LES ENQUESTES CONTESTADES, 
SEGONS EL TAMANY DELS MUNICIPIS I PARROQUIES 

mes de 25.000 hab i t an t s 
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Annex 1 - Quadres-resum de les dades de les enquestes 

Formes Cultura Economics Vivencia Conducta Dona % 
convivencia 

Municipis de 
-de 1.000 ha. 
Municipis de 
mil a 5.000 
Municipis de 
5 a 10.000 
Municipis de 
10 a 25.000 
Municipis de 
mes de 25.000 
Global 

34'2 

22'6 

18' 

19'6 

19'9 
22'3 

13'4 

16'9 

18' 

15'9 

15'6 
15'9 

26'2 

24'3 

247 

26'2 

24'8 
25' 

5*4 

8*6 

7'3 

8*4 

9' 
8'1 

12*1 

19'3 

227 

19'6 

20'4 
19'2 

87 

8'2 

9'3 

10*3 

10*2 
9'4 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

En els quadres següents desglosarem cada una de les problematiques en els dife-
rents aspectes que eren considerats en les enquestes 

P. Soles P. Grans Trans. D. Ment. D. Fi. Altres 

Municipis de 
menys de 1.000 
Municipis de 
mil a 5.000 
Municipis de 
5 a 10.000 
Municipis de 
10 a 25.000 
Municipis de 
mes de 25.000 
Global 

27'4 

23'6 

22'2 

23'8 

207 
23'3 

27'4 

29'1 

22'2 

23'8 

207 
24'6 

7'8 

5'4 

37 

9'5 

11* 
8' 

21'6 

23'6 

22'2 

19' 

21'9 
22' 

137 

14*5 

22'2 

23'8 

19'5 
17*8 

En l'exposició deis quadres seguim l'ordre establert en les enquestes i no l'ordre 
de prioritats que hem establert en les análisis anteriors. 
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Nivells culturáis 

Anal. Ina. Esc. Manca Es. Endarr. E. Inm. M.Etn. 

Municipis de 
- de 1.000 
Municipis de 
mil a 5.000 
Municipis de 
5 a 10.000 
Municipis de 
10 a 25.000 
Municipis de 
mes de 25.000 
Global 

45' 

26'8 

25'9 

23'5 

25' 
27'8 

5' 

14'6 

18'5 

23'5 

15'6 
15'4 

15' 

2'4 

18'5 

5'9 

7'8 
5'9 

10' 

19'5 

18'5 

17'6 

15'6 
16'6 

20' 

19'5 

18'5 

17'6 

14'1 
17'1 

5' 

17'1 

18'5 

11*8 

21*9 
17'1 

Problemática económica 

Municipis de 
25'6 
Municipis de 
mil a 5.000 
Municipis de 
5 a 10.000 
Municipis de 
10 a 25.000 
Municipis de 
mes de 25.000 
Global 

Manca Recur. 

7'7de 

28'8 

24'3 

24'9 

28'4 
27'5 

Mala Adm 

26'2 

13'5 

13'5 

17'8 

127 
12'8 

Atur 

25'6 

27'1 

23'3 

28'6 

26'4 
28'6 

1.000 

30'6 

37'8 

28'5 

30'3 
30'9 

Problemática vivenda 

V. Ruin. V. Insal. V. Peti. Desn. Barraca. Pensió 

Municipis de 
- de 1.000 
Municipis de 
mil a 5.000 
Municipis de 
5 a 10.000 
Municipis de 
10 a 25.000 
Municipis de 
mes de 25.000 
Global 

37'5 

19' 

27'3 

33'3 

27' 
27'1 

37'5 

28'5 

36'4 

33'3 

24'3 
28'2 

25' 

28'5 

18'2 

33'3 

27' 
27'1 

— 

14'2 

— 

— 

8'1 
7'1 

— 

4'8 

9'1 

— 

27 
3'5 

— 

4'8 

9'1 

— 

10'8 
7'1 
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Problemática de conducta 

Drog. Delinquen. Presó. Alcohol. Prostit. Joc. 

Municipis de 
- de 1.000 
Municipis de 
mil a 5.000 
Municipis de 
5 a 10.000 
Municipis de 
10 a 25.000 
Municipis de 
mes de 25.000 
Global 

Problemática de la dona 

Municipis de 
- de 1.000 
Municipis de 
mil a 5.000 
Municipis de 
5 a 10.000 
Municipis de 
10 a 25.000 
Municipis de 
mes de 25.000 
Global 

16'6 

21*3 

17'6 

19' 

17*8 
19' 

11*1 

10*6 

17'6 

19' 

15'4 
15' 

— 

4'2 

147 

9'5 

107 
9' 

277 

27'6 

20'6 

23'8 

19' 
23' 

— 

8'5 

11*8 

9'5 

167 
10' 

22'2 

21'3 

11*8 

19' 

9'5 
15' 

15'4 

40' 

357 

36'4 

33'3 
33' 

— 

5' 

28'6 

36'4 

23'8 
19' 

84'6 

55' 

357 

27'3 

42'8 
48' 
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Annex 2 -Dades del Mapa de -la^Pobresa a Catalunya 

Les dades que donem a continuado son éxtretes del «Mapa-de la Pobresa a Cata
lunya» .que el Gabinet d'Estudis Socials está portant a terme. Aqüestes dades son 
fruit de la consulta que él Gabinet va portar a terme duranti'a'ny 1987 i que formen 
part de la primera part de l'estudi. Les consultes es varen fer a diferents centres de 
les comarques de Catalunya tant de dependencia pública com privada. 

Del Bisbat de Vic varen ésser consultats els centres següents: 

— Caritas d'Igualada- Departament de Servéis Socials de PAjuntament 
d'Igualada 

— Caritas de Manresa 
— Ajuntament de Manresa 
— Ajuntament de Torelló 
— Ajuntamnet de Vic 
— Caritas Interparroquial de Vic 
— Ajuntament de Ripoll 
— Tots aquests centres varen donar informació. Un altre centre consultat i que 

no va respondre és P Ajuntament de Manlleu. 

Les dades que oferim a continuado son les facilitades per aquests centres i ela-
borades peí Gabinet d'Estudis Socials. 

El nombre global d'usuaris d'aquests centres, per comarques, ens ve donat en 
el quadre següent: 

— Comarca Anoia, 2 centres, 2.237 usuar, 2'86% de tota la pobl. 
Bages, 2 
Osona, 4 
Ripoll, 1 

» 
» 
» 

, 1.699 > 
, 2.614 > 
, 829 > 

> , 1'13% 
> , 2 '34 
> , 2 '58 

» » 
» » 
» » 

Si tenim en compte els diferents col-lectius que aquests centres han ates, les da
des son les següents: 

ANCIANS 

El nombre d'ancians que ha sol-licitat ajuda, sigui del tipus que sigui, en els cen
tres enquestats, durant l'any 1986, és el següent: 

Comarca de PAnoia 1.231 ancians (12% sobre el total d'atesos) 
Comarca del Bages 152 ancians ( 0'7% sobre el total d'atesos) 
Comarca d'Osona 155 ancians ( 1'1% sobre el total d'atesos) 
Comarca del Ripolles 61 ancians ( 1'1% sobre el total d'atesos) 
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MENORS 

Nombre de menors atesos, de 0 a 14 anys: 
Comarca de PAnoia 400 2'2% de la pobl. de 0-14 anys 
Comarca del Bages 75 0'2% » » 
Comarca d'Osona 225 0'9% » »> 
Comarca del Ripollés 29 0'5% » 

JOVES 

Nombre de joves que han recorregut ais centres, de 16-24 anys 
Comarca de l'Anoia 148 3'9% de tota la poblado atesa 
Comarca del Bages 42 1'1% » » 
Comarca d'Osona 265 7'% » » 
Comarca del Ripollés 5 0 '1% » » 

MINORIES ETNIQUES 

Comarca de l'Anoia 57 persones 
Comarca del Bages 140 persones 
Comarca d'Osona 62 persones 

JOVES 

Possiblement aquest sigui un col-lectiu que per costum no acostumi a passar per 
els centres de Servéis Socials, depenguin de qui depenguin. Almenys aquesta és la 
imatge que moltes vegades en tenim. 

Si pot servir com a punt de referencia, donem les dades que consten en el «Mapa 
de la Pobresa a Catalunya», facilita «des pels centres anteriorment esmentats i que 
pertanyen al Bisbat de Vic. 

Comarca de l'Anoia 148 de 16-24 anys 
Comarca del Bages 42 » » 
Comarca d'Osona 265 » » 
Comarca del Ripollés 5 » » 

NUCLIS FAMILIARS 

Les famílies necessitades que han acudit ais centres enquestats ens venen expres-
sades no peí nombre de famílies sino peí total de persones que representen aquests 
nuclis familiars. 
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El nombre total de persones que aquests nuclis familiars representen en cada 
una de les comarques del Bisbat és el següent: 

Comarca de PAnoia 560 persones.. 07% pobl. de la comarca 
Comarca del Bages 976 » 0'6% » » 
Comarca d'Osona 932 » 0'8% » » 
Comarca del Ripollés 640 » 2' % » » 

EL PROBLEMA DE L'ATUR 

De vegades un no sap si cal tractar Patur com «un problema», o bé com un fet 
normalitzat que la nostra societat ja va acceptant amb tota normalitat. El que sí és 
una veritat ben real és que moltes persones han entrat en aquest món deis aturats 
i que les seves dificultats per viure son molt greus. 

Les dades que oferim a continuado son basicament extretes del Mapa de la Po
bresa que ha utilitzat les fonts del INEM. Han sigut contrastades amb les que nosal-
tres teníem, també extretes del INEM i d'estudis que algún sindicat ha portat a ter-
me en alguna de les comarques del Bisbat. Totes elles coincidien i per aquest motiu 
n'oferim el resum ja elaborat en el Mapa de la Pobresa a Catalunya. Les dades sobre 
Patur están sempre en una constant oscil-lació, i per aixó cal donar-hi el valor que 
teñen i prou. A mes, les dades fredes mai no ens reflectiran els problemes que hi 
ha al darrera. 

Segons les fonts anteriorment esmentades, les dades referents a Patur en els ini-
cis de Pany 1987 en les diferents comarques del Bisbat son les següents: 

Percentatge d'aturats sobre el total de la població activa. 

Comarca de PAnoia 17'4% 
Comarca del Bages 19'9% 
Comarca d'Osona 13'5% 
Comarca Ripollés 14'3% 

A la comarca del Ripollés cal teñir present que les dades que facilita PINEM 
fan referencia a Ripollés-Cerdanya. 

Cobertura de Patur 

Comarca de PAnoia 45'1% deis aturats 
Comarca del Bages 34'6% » 
Comarca d'Osona 38'9% » 
Comarca del Ripollés 56'6% (aquest índex fa referencia a la provincia 

de Girona en genral ja que les dades de PINEM 
no estaven elaborades a nivell comarcal) 

L'atur juvenil. Nombre d'aturats de menys de 25 anys. 

Comarca de PAnoia 2.192 19'6% de joves 16-24 anys 
Comarca del Bages 5.316 26'3% » » 
Comarca d'Osona 2.563 16'4% » » 
Comarca del Ripollés 807 147% 
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PRINCIPALS PROBLEMATIQUES PRESENTADES 

Les principáis problematiques que els diferents sectors anteriorment enumerats 
han presentat en els centres que els han acollit venen expressades per les prioritats 
següents: 

Sector Vellesa: 
— Problemes económics 45'7% 
— » de salut 27'5% 
— » d'habitatge 10'4% 
— » de desnonament 07% 
— Altres 157% 

Sector infancia-adolescencia 
— Problemes d'alimentació 26'1% 
— » de desescolarització 19'5% 
— Situació de risc 18' % 
— Nens mal atesos 15'9% 
— Altres 20'5% 

Sector Joventut 
— Formació 26'9% 
— Problemes d'atur 23'9% 
— » económics 12'9% 
— Delinqüéncia 127% 
— Drogodependéncia 11*1% 
— Treball eventual 5'5% 
— Altres 7' % 

Les Famílies 
— Problemes económics 40'6% 
— » de l'atur 17'4% 
— » de salut 15'6% 
— » d'habitatge 10'5% 
— Desnonaments 2'3% 
— Altres 13'6% 

Els aturats 
— Problemes económics 39'9% 
— Treball 23*1% 
— Atur sense subsidi 17'9% 
— Formació 5'4% 
— Problemes de salut 5'2% 
— » d'habitatge 3'6% 
— Desnonaments 1'3% 
— Altres 3'6% 
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Minories Etniques 
— Problemes laboráis 287% ' 
— » d'habitatge _".. -17*6%. 
— FormaciÓ.'. 17'3%' 
— Problemes económics 14'8% 
— Problemes de salut 127% 
— Altres 8'9% 

Tant les dades de les enquestes com les que hem ofert en-aquests-annexos ens" 
deixen molt ciar que, tal com deiem en la introduccio, no es t-racta senzillament 
que existeixen alguns problemes, sino que la nostra societat és realment problemáti
ca, generadora de situacions en qué sobreviure és realment difícil. Caldria veure fins 
a quin punt la població del Bisbat de Vic és conscient de l'existéncia de la pobresa 
en els seus pobles i ciutats. 
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4.- UNS COL-LECTIUS MOLT CONCRETS 

En aquest darrer capítol ens aproparem a dos col-lectius molt concrets i deter-
minats. Per una part, els pensionistes del FAS, i, per l'altra, el col-lectiu de persones 
que en els darrers vuit anys han passat per les Caritas de Vic, Manresa i Igualada. 
Son dos col-lectius molt diferents, pero a la vegada significatius. 

Les condicions exigides per teñir dret a la pensió FAS (17.200 ptes. mensuals) 
son un ciar símptoma que es tracta de persones en situacions d'extrema pobresa i 
necessitat. Aixó no obsta perqué sigui veritat la dita popular de «feta la llei feta la 
trampa», i que, a mes d'una persona, aquesta pensió li és útil per a les seves despeses 
supérflues. Creiem que aquesta situació és cada vegada menys notoria i que les exi-
géncies son cada cop mes rígides. 

Els col-lectius de persones que passen per Caritas, teñen unes connotacions 
molt diferents. Per Caritas hi pot passar des de la persona que no sap on anar per
qué li tramitin els papers necessaris per cobrar una pensió fins a les persones que 
han fet estil de vida el demanar caritat. En mig d'aquests dos extrems hi podem tro-
bar moltes vegades les famílies i persones que no teñen res, que han fet tot el posible 
per sortir de la situació pero que sois no poden. La problemática que la majoria 
de vegades s'amaga darrera la senzilla petició d'uns diners, és el coll d'ampolla que 
no permet ni facilita el camí d'una vida en normalitat. 

No és d'estranyar que aqüestes situacions condueixin a una normalització de 
la marginació i pobresa sense ánims ni ganes de sortir-ne. Hi ha uns moments en 
qué aquesta situació encara deu ésser evitable, pero quan es tanquen tots els camins, 
el mes normal es fer-se client habitual de Caritas. En absolut volem negar la possibi-
litat de la «picaresca» que troba terreny abonat en la mal entesa caritat i beneficencia 
de persones i institucions, pero aixó no treu la possibilitat que, a partir d'un treball 
mínimament eficac, moltes de les persones que avui dia es veuen abocades a situa
cions margináis, siguin capaces de refer la seva vida. 

En el primer apartat d'aquest darrer capítol portarem a terme l'análisi de les 
dades deis pensionistes del FAS i, posteriorment, en un segon apartat, tindrem 
compte de les dades corresponents a les diferents Caritas del Bisbat. 

4.1.- Els Beneficiaris del FAS 

Les persones poden ésser beneficiaris del FAS tant per malaltia com per vellesa. 
Les condicions per una o altra possibilitat son diferents. 
Per rebre la pensió FAS per vellesa cal omplir els següents requisits: 

— Teñir 69 anys o mes. 
— Teñir uns ingressos económics inferiors a la pensió FAS. 
— Que la renda per cápita familiar sigui inferior a 211.680 pta. anuals. 
— No posseir cap propietat. 

Els requisits per beneficiar-se del FAS malaltia son els següents: 
— Que la renda per cápita familiar sigui inferior a l'import de la prestació per 

malaltia. 
— Que el beneficiari no sigui titular de la S.S. per no desenvolupar una activitat 

laboral. 
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— Que no tingui dret a beneficiar-se d'altres ajuts analegs d'igual o superior 
quantia. 

— Han d'estar compresos entre els 16 i 69 anys. 
— Han de teñir un grau de disminució que va des del 65% per els com

presos entre els 16 i 55 anys, i del 33% els majors de 65 anys. 

Posteriorment entrarem en Panálisi de les dades que fan referencia ais beneficia
ris del FAS residents dins l'ámbit geográfic de la Diócesi de Vic, pero son il-lustrati-
ves les dades de l'anteriorment esmentat Mapa de la Pobresa a Catalunya de l'any 
1986. 

— Comarca de l'Anoia 2'3% deis majors de 65 anys eren beneficiaris del FAS 
vellesa 

— Comarca del Bages 1'5% deis majors de 65 anys eren beneficiaris del FAS 
vellesa. 

— Comarca d'Osona 2'9% de la població major de 65 anys eren beneficia
ris del FAS vellesa. 

— Comarca del Ripollés....l'3% de la població major de 65 anys eren beneficia
ris del FAS vellesa. 

Aqüestes dades han sigut elaborades a partir de la informado de l'ICASS i de 
les dades del Padró del 1986. 

4.1.1.- Els Pensionistes del FAS en la Diócesi de Vic 

Com ha sigut habitual en tot el llarg de l'estudi, les dades les tractarem a nivell 
comarcal i a nivell de municipi, segons les tipologies establertes. 

Aquest métode ens exclou sistemáticament les comarques que teñen algún mu
nicipi que pertany al Bisbat de Vic, pero que a nivell de xifres , i també de territori, 
teñen un pes molt insignificant. Per aquest motiu, les dades de beneficiaris o pensio
nistes de FAS pertanyents a aquests municipis serán tractats separadament. 

De la comarca del Berguedá, hi ha un municipi, Borredá que té menys de mil 
habitants i que pertany al Bisbat de Vic. El nombre de beneficiaris del Fas és de 
tres. Per malaltia hi ha un benefician que té menys de 60 anys, i per vellesa dos 
pensionistes que teñen mes de 75 anys. 

La comarca de La Selva té dos deis municipis pertanyents al Bisbat de Vic, que 
acumulen 27 beneficiaris del FAS. Aquests municipis son: 

— Susqueda que té menys de mil habitants, i 5 beneficiaris del FAS, deis quals 
4 ho son per vellesa i teñen mes de 75 anys, i 1 per malaltia que té menys 
de 60 anys. 

— Sant Hilari Sacalm, que té menys de 5.000 habitants, i 22 pensionistes del 
FAS. D'aquests, 4 ho son per malaltia i teñen menys de 69 anys, i els 18 res-
tants teñen mes de 75 anys i reben la pensió per vellesa. 

A la comarca del Valles Oriental que té 8 municipis que pertanyen a la Diócesi 
de Vic, ens consta que tres teñen beneficiaris del FAS. 

— Aiguafreda, municipi de menys de 5.000 habitants té 5 beneficiaris del FAS, 
tots en concepte de vellesa i de mes de 75 anys. 

— Castelltersol, també de menys de 5.000 habitants, té 6 beneficiaris del FAS, 1 per 
malaltia i de menys de 65 anys i els 5 restants per vellesa i de mes de 75 anys. 
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— Mbntmany-Figiieró, de menys de 1.000 habitants, té 8 beneficiaris del FAS. 
Els 8~en'coíicept;e de vellesa i tots amb mes de 75 anys. 

Aquests municipisf sumen un total de 49 beneficiaris. del FAS, deis quals el 
837% ho's'ón per vetíesá i el Í6'3% restant.per .malaltia; Si a aquest coMeetiu hv 
sumem els 1.352 beneficiaris de les altres comarques, ens trobem que a la Diócesi 
de Vic hi ha 1.401 persones que reben aquesta ajuda. La distribucio geográfica deis 
beneficiaos, tenint en compte la unitat comarca és la següent: 

Comaria Malaltia Vellesa 

Anoiá .'.• . . . " 97 
Bages 21'4 
Osona 184 
Ripollés 38 
Total 533 

36'2% 171 
48'5% 227 
33'3% 368 
417% 53 
39'4 819 

63'8% 268 
51'5% 441 
667% 552 
58'3% 91 
60.6% 1.352 

A-totes les comarques el percentatge important és el de vellesa. No obstant les 
comarques del Ripollés, la mes envellida de totes, i la del Bages que també en l'análi-
si demográfica ens donava uns índexs de gent gran molt importants, mostren uns 
percentatges de beneficiaris per malaltia notablement superiors al percentatge glo
bal de la Diócesi. No sabem les causes que provoquen aquesta situado, pero aquesta 
és la realitat. 

La distribucio d'aquest col-lectiu tenint en compte l'edat i la seva ubicació en 
cada una de les comarques, ofereix el quadre següent: 

Grups 
d'edat 

0-60 a 
61-65 a 
66-75 a 
+ 76 .. 
Total-. 

Anoia 

31-18'2 . 
12-17'9 . 
42-17'2 . 

183-20*8 . 
268-197 . 

Bages 

. 75-43'8 . 

. 31-42*3 . 

. 86-35'2 . 

.248-28*2 . 

.440-"32'3 . 

Osona 

50-29'2 . 
19-28 '3 . 

100-41' . . 
394-44*8 . 
563-41'3 . 

Ripollés Total 

. 15-8'8 . 

. 5-7'5. 

. 16-6'5 . 

. 55-6*2 . 

.91-67 . 

. 171-100%-12'5% 

. 67-100%- 4*9% 

.244-100%-17'9% 

.880-100%-64'6% 

. 1.362-100%. 

El pes fort, com era-d'esperar, recau sobre les persones de mes de 66 anys. Vo-
lem advertir que si comparem el nombre total de pensionistes del FAS que ens dona 
aquest quadre, amr>«l nombre total que ens donava el quadre elaborat a partir del 
concepte malaltia-vellesa, les dades no es corresponen. En aquest quadre de les edats 
hi trobem 10 persones mes. Les causes d'aquest desajust no podem explicar-Íes; mal-
grat aixó, la diferencia tampoc és tant extraordinaria, com perqué les análisis quedin 
desvirtuades. 

En aquest quadre per edats es remarca el fet que les dues comarques amb els 
símptonres-m.és clars d'envellittrent teñen els percentatges relatius mes elevats de les 
persones de ihenys de 6"? anys. L'análisi de cada una de les comarques, potser ens 
aportará algún element mes explicatiu de la qüestió. 
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4.1.2.- Els beneficiaris del FAS a la comarca de l'Anoia 

Deis 20 municipis.de la comarca deTAnoíá que pertanyen al Bisbaude. Vic, 1.4 
teñen beneficiaris del FAS, que son 268. 

La proporció entre vellesa i malaltia és: 36'2% son pensionistes per malaltia i 
el 63'8 restant per vellesa. 

Si tenim en compte el dimensionat de població de cada un d'aquests municipis, 
la distribució deis beneficiaris del FAS es la següent: 

Dimensió Vellesa Malaltia 

- Menys de 1.000 10-5'8 5-5'2 15 
- de mil a 5.000 33-19'3 14-14'4 47 
- de 5 a 10.000 44-257 37-38'l 81 
- d e 10 a 25.000 - - . . - - -
- mes de 25.000 84-49'l 41-42'3 125 
Total 171-100' 97-100' 268 

Lógicament el pes recau sempre sobre el concepte de vellesa. Només en els mu
nicipis de 5 a 10.000 habitants hi trobem una distribució mes proporcionada. Si dis-
tribu'ím el col-lectiu de pensionistes d'aquesta tipologia de municipis segons el con
cepte de pensió ens trobem el 45'7% que cobren per malatia i el 54'3% per vellesa. 
En la resta de tipologia de municipis les diferencies son molt accentuades; en els 
de menys de mil habitants, el 33'3% malaltia i el 66'7% vellesa; en els de mil a 5.000, 
el 29'8% malaltia i el 70.2% vellesa; en els de 5 a 10.000 la relació es sitúa entre els 
índexs ja esmentats, i en els municipis de mes de 25.000 habitants, la proporció és 
del 32'8% malaltia i el 67'2% vellesa. 

La distribució deis beneficiaris del FAS de la comarca de l'Anoia tenint en 
compte la variable de l'edat és la següent: 

- menys de 60 anys 31 
- de 60 a 65 » 12 
- de 66 a 75 » 42 
- mes de 75 » 183 

El 83'9% de tots els beneficiaris del FAS de la comarca teñen mes de 65 anys. 
El grup d'edat mes buit és el de 60-65 anys. Aqüestes proporcions no varíen gaire 
si tenim en compte el dimensionat deis municipis. Cal dir que la capital acumula 
el 46'3% de tots els pensionistes de la comarca. 

4.1.3.- Els beneficiaris del FAS a la comarca del Bages 

Es la comarca que, malgrat no pertányer en la seva totalitat al Bisbat de Vic, 
acumula el nombre mes gran de població. El nombre total de beneficiaris del FAS 
de la comarca'del Báges és de 441. Aquesta xifra és dé 440 si tenim en compte el 
llistat de beneficiaris segons l'edat. 
La distribució deis pensionistes segons el tipus de pensió presenta la següent proporció: 
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Malaltia 214 
Vellesa 227 

.48'6% 
51'4% 

Aquesta distribució forca equilibrada entre malaltia i vellesa es manté també si 
tenim en compte les diferents categories de municipis. 

Malaltia 

Municipis de menys 
1.000 habitants 6 .. 

•1.000-5.000 hab 30 .. 
• 5.000-10.000 hab 63 .. 
• 10.000-25.000 hab . . . . - . . 
+25.000 hab 115 . . 

Total 214 . . 

2'8%. 
14%. 

29'4%. 

537%. 
100%. 

Vellesa Total 

9 . . 
30.. 
47.. 

141.. 
227.. 

. . 4 '%. . 

. .13'2%.. 

. . 207%. . 

. .62 '1%. . 

. . 100%.. 

. . 15 . . . 

. . 60 . . . 

. .110. . . 

. .256. . . 

. . 4 4 1 . . . 

3'4% 
13'6% 
24'9% 

58'% 
100% 

En la categoria de municipis entre 5 i 10.000 habitants el nombre de pensionis
tes per malaltia és superior al nombre de pensionistes per vellesa. Aquesta presencia 
mes notoria deis pensionistes per malaltia també la trobem en els municipis de mil 
a 5.000 habitants. Com era d'esperar, el gruix fort de beneficiaris del FAS queda 
acumulat en la capital de comarca. 

La presencia important de beneficiaris del FAS per malaltia, pot fer pensar que 
un gran nombre deis mateixos tindra menys de 69 anys. La distribució segons les 
edats és la següent: 

- Menys de 60 anys 75 17'2% 
- de 61 1 65 anys 31 7*% 
- de 66 a 75 anys 86 19'5% 
- mes de 76 anys 248 56'3% 

Total 440 100' % 

Es important constatar la importancia relativa que té l'índex deis de menys de 
60 anys, malgrat que el pes fort recau a les persones de mes de 76 anys. 

Aquesta distribució percentual no varia gaire si tenim en compte les diferents 
categories deis municipis. En totes i cada una de les categories el pes fort recau en 
les persones que teñen mes de 76 anys. Pero sí que val la pena assenyalar que en 
els municipis de menys de mil habitants, el grup de 060 anys, té un índex del 21'4%, 
quan l'índex global d'aquest grup d'edat és del 17'2%. El mateix passa en els munici
pis de 5 a 10.000 habitants, en l'índex d'aquest grup de persones que son pensionis
tes del FAS és del 20%. 

En aquesta mateixa categoria de municipis, les persones pensionistes entre 66 
i 75 anys, és quasi d'una tercera part de tots els pensionistes, exactament del 30'%. 
La importancia deis pensionistes per malaltia a la comarca del Bages, és una qüestió 
que ha de teñir alguna explicació. Tant pot ésser una causa real que provoqui aques
ta situació, com el fet de les persones que pels mitjans que sigui han pogut teñir 
accés a una pensió. 
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4.1.4.- Els pensionistes del FAS a la comarca d'Osona. 

Aquesta comarca és l'única de tot el Bisbat que la podem considerar en la seva 
totalitat. No per aixó és la que mes habitants acumula. Com en la comarca del Ba-
ges, també aquí trobem uns petits desajusts en quant al nombre global de beneficia-
ris del FAS. Si tenim en compte els grups d'edat, en els municipis de menys de mil 
habitants, ens dona un col-lectiu de 67 beneficiaris, pero si tenim en compte el con-
cepte peí que reben la pensió, vellesa o malaltia, en trobem 69. Mes que per la im
portancia de la diferencia, ho advertim, per si ens adonem que les xifres no coinci-
deixen quan fem Panálisi. 

Malgrat la comarca d'Osona no sigui la que té mes població sí que és la que 
té el nombre mes important de pensionistes del FAS. 

La distribució deis mateixos és la següent: 
— Malaltia 184 
-Vellesa 368 

33'2% 
66'8% 

Podriem dir que la distribució segueix la relació de dos a un; per cada dues per
sones que cobren la pensió per vellesa en trobem una que cobra la pensió per ma
laltia. 

Aquesta mateixa distribució tenint en compte les categories deis municipis és 
la següent: 

Malaltia 

• Municipis de menys 
de 1.000 habitants . . 

• de mil a 5.000 ha 49 
• de 5 a 10.000 hab . 
• de 10 a 25.000 ha 34 
• mes de 25.000 hab. 

Total 

VelL esa Total 

15 . . . 
49 . . . 
14 . . . 
34 . . . 
72 . . . 

184 . . . 

2 7 % . . 
8*9%.. 
2'5%.. 
6'2%.. 
13'%.. 

33'3%.. 

. 54.. 

.108.. 

. 40.. 

. 38. . 

.128.. 

.368.. 

. 9'8%.. 

.19'6%.. 

. 7'2%.. 

. 6'9%.. 

.23'2%.. 

.667%.. 

. 69.. 

.157.. 

. 5 4 . . 

. 7 2 . . 

.200.. 

.552.. 

. 12'5% 

. 28'5% 

. 97% 

. 13'1% 

. 36'2% 

. 100'% 

Una lectura del quadre ens perfila uns trets, que poden ésser característics de 
la comarca. Per una part la categoría de municipis de mil a 5.000 habitants té una 
forta presencia de pensionistes del Fas. El nombre absolut supera la suma del nom
bre de pensionistes de les dues categories següents; podriem dir que entre la capital 
de comarca i aquesta categoría de municipis s'hi troben les dues terceres parts de 
tots els pensionistes. 

Per altra part, el concepte de malaltia el trobem també mes present en la catego
ría de municipis que oscil-len entre 10 i 25.000 habitants (Manlleu, Torelló) que son 
els municipis de la comarca d'Osona on hi trobem la població demográficament 
mes jove. 

En la distribució segons els grups d'edat s'hi observa una presencia molt nota
ble deis grups de mes de 76 anys. 

Aquesta distribució és la següent: 
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- de menys de 60 anys 50 -. 8'9% 
- de 61 1 65 anys 19 3'5% 
- de 66-a 75 anys 1Q0'. 177% 
- mes dé 76 anys .394 70'% 

Total 563 100% 

Aquesta distribucio és també una constant si tenim presents les diferents cate
gories deis municipis. En totes elles, mes del 70% deis pensionistes teñen mes de 
76 anys. Les excepcions ens venen donades pels municipis entre 10 i 25 habitants 
on aquest grup d'edat només agrupa el 56'9% deis pensionistes i en canvi els de 
menys de 60 anys teñen un índex del 16'6% i el de 66 a 75 anys un índex del 23'6%. 
Recordem que és en aquests municipis on també hi trobem mes presencia de pen
sionistes per malaltia. Es també remarcaf«ble que en els municipis de 1 a 5.000 habi
tants el grup de mes de 76 anys té un percentatge del 77'7%. 

4.1.5. Els beneficiaris del FAS a la comarca del Ripollés. 

Es la comarca del Bisbat amb menys població i on hi trobem també la població 
mes envellida demográficament. 

El total de pensionistes del FAS de la comarca del Ripollés és de 91 persones. 
La seva distribucio segons el tipus d'ajut és la següent: 

- Malaltia 38 417% 
- Vellesa 53 58'3% 

Total 91 100'% 

Sorprén que tractant-se d'una comarca molt envellida, el percentatge deis que 
cobren per malaltia sigui tant elevat. Aquesta distribucio, segons les categories deis 
municipis presenta el quadre següent: 

Malaltia Vellesa Total 

— de menys de mil 
habitants 13 
— de mil a 5.000 ha 15 
— de 5 a 10.000 ha — 
— de 10 a 25.000 ha 10 
— de mes de 25.000 ha . . — 

Total 38 

. . . . 34'2%. 

. . . . 39'5%. 

. . . . 26'3%. 

. . . . 100'%. 

. . 9 . . 

. . 25 . . 

. . 19.. 

. . 53 . . 

. . 17'%.. . 

. . 47 '2. . . 

. .35'8%... 

. .100'%.. . 

. 2 2 . . . . 

. 4 0 . . . . 

. 2 9 . . . . 

. 9 1 . . . . 

24'2% 
43'9% 

317% 

100'% 

En els municipis mes petits és on hi trobem els percentatges relativament mes 
importants de pensionistes que cobren per malaltia. Per altra part, on hi trobem 
la major concentració de beneficiaris del FAS és en la categoria de municipis que 
oscil-len entre mil i 5.000 habitants. No és la capital de comarca la que té el major 
nombre de pensionistes. 

La distribucio deis pensionistes segons l'edat és la següent: 
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— de menys de £0 an-ys 15 16'5% 
- de 61 a 65 anys 5 5'5% 
- de 66 a 75 anys 16 17'6% 
— mes de 76 anys 55 60'5% 

Total .91 100'% 

Malgrat la importancia deis pensionistes que cobren en concepte de malaltia, 
el gruix fort per referencia a l'edat és el de mes 76 anys, malgrat no tingui una im
portancia tant forta com hem trobat a la comarca d'Osona. 

Les diferents categories de municipis no ofereixen cap connotado especial, en 
la qüestió deis grups d'edat deis pensionistes. Tampoc la comarca, exceptuant la ca
pital, presenta una diversificació forta quant a diferents nuclis de poblado. 

Tota l'análisi precedent ens fa adonar que la majoria de pensionistes del Fas es 
concentren en les capitals de comarca i alhora concentren també el nombre mes 
gran, tant en nombres relatius com absoluts de persones que cobren per vellesa. 
Aquesta constatado és lógica si tenim present que les capitals de comarca concen
tren un gran percentatge de tota la població del Bisbat. No per aixó es poden obli-
dar la gran quantitat de municipis del Bisbat que teñen menys de mil habitants, i 
que també acumulen un nombre de persones pensionsites del FAS. Normalment 
els equipaments i servéis per persones grans les trobem acumulades en les capitals 
de comarca i ciutats o pobles amb unes certes condicions, tant per nombre d'habi-
tants com per condicions d'accessibilitat o presencia d'altres equipaments. 

Tota l'análisi s'ha basat en les dades i xifres que ens han sigut facilitats, pero 
no s'ha pogut dir res del que hi ha darrera de tot aquest col-lectiu. La problemática, 
necesitats i caréncies son coses que s'haurien de conéixer i que ajudarien a destriar 
el possible malentés del que parlávem al comencament; qui cobra per necessitat 
aquesta pensió del FAS i no li soluciona res, i qui la cobra sense que la necessiti 
per sobreviure. 

4.2 El col-lectiu de persones que han passat per Caritas 

Normalment cada any les diferents Caritas del Bisbat fan una memoria de les 
activitats portades a terme, on s'inclouen les dades de les persones que han passat 
per la Institució demanant ajuda o assessorament. Seria molt aventurat assegurar 
que totes i cada una de les persones que han recorregut a Caritas son realment po
bres o marginades, i que teñen necessitats o problemes que no els permeten viure 
amb un mínim de dignitat. Per altra part, ens podem trobar que la clientela de Cari
tas sigui aquella que ha trobat la seva manera de viure, encara que sigui malviure, 
anant de tant en tant a Caritas per recollir el que li donin, sigui el que sigui. Supo-
sant que es doni aquesta situació pensó que és la Institució que ha de portar a terme 
una seriosa reflexió de quina és la seva manera d'actuar i de procedir, que provoca 
la perpetu'ítat de la pobresa de les persones que li demanen ajuda. 

Les circumstáncies actuáis no fan preveure en absolut que la clientela de Caritas 
disminueixi, tot al contrari. Les situacions de nova pobresa que constantment es 
van donant, els problemes i necessitats que al Uarg de l'estudi han anat apareixent 
son una mostra palpable que la problemática no s'acaba. Es mes, les situacions d'ex-
trema pobresa i marginado de molts diferents tipus de col-lectius de la nostra socie-
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tat, joves, nens, famílies monoparentals, aturats sense subsidi, la dependencia de les 
drogues, etc., poden ésser les noves realitats que dia darrera dia truquin a les portes 
de Caritas. Seria un símptoma negatiu que Caritas no s'obrís a tota aquesta nova 
realitat i que es dones per satisfeta amb les ajudes que el costum ha convertit en 
rutina. Pensem que aquests nous col-lectius que van apareixent amb greus dificul-
tats per sobreviure, demanen un treball serios i constant que l'Administració Públi
ca , per les causes que sigui, (entre d'altres la seva poca rendabilitat política), no 
afronta i delega a les institucions privades, com Caritas, la seva cura i atenció. 

Ens ha semblat oportú i necessari veure quina és la imatge deis col-lectius de 
persones que passen per Caritas durant l'any. Ño amb la pretensió de fer grans des-
cobertes, pero sí pretenent que el coneixement de quina és la imatge d'aquest 
col-lectiu ajudaria a comprendre millor la realitat de la pobresa present en la Dióce
si a la vegada que pot aportar elements per a una major clarificado de les accions 
i programes futurs. 

La recollida d'informació s'ha portat a terme a partir de les fitxes existents en 
els arxius de Caritas que responen a les diferents demandes que s'hi efectúen. Aquesta 
informació ens ve limitada per les dades que consten en cada una de les fitxes. Mol-
tes dades que seria necessari conéixer no consten en les fitxes ja que aqüestes respo
nen a uns altres interessos que els del present estudi. Malgrat les deficiéncies, creiem 
que son una bona aportado per conéixer «qui ha passat per Caritas» en els darrers anys. 

L'espai temporal que hem contemplat compren del gener del 1980 al juny del 
1988. S'han exclós les repeticions i només s'han tingut en compte les persones que 
per primera vegada han recorregut a Caritas, malgrat que posteriorment hagin repe-
tit la visita. Les fitxes corresponen a les Caritas de Vic, Manresa i Igualada. 

4.2.1.-Nombre de persones que ha passat per Caritas. 

Cada una de les fitxes que obre Caritas respon a una familia, i s'hi fan constar 
les dades que es creuen mes importants d'aquesta familia. 

Durant aquests anys han passat per les diferents Caritas esmentades, 1.273 famí
lies. Aixó suposa que cada any, des de 1980 a 1988, han recorregut a una de les Cari
tas de la Diócesi, 159 famílies, que vol dir un promig de 13 noves famílies que cada 
mes han aparegut demanant ajuda. 

Una de les dades importants a conéixer per saber el nombre de persones que 
aqüestes 1.273 famílies acumulaven, era veure quina és la seva composició; dit d'una 
altra manera, veure quants membres hi ha per familia. 
La distribució és la següent: 

— 1 membre per familia 201 famílies 
— 2 membres per familia 170 » 
— 3 membres » » 231 » 
— 4 membres » » 233 » 
— 5 membres » » 180 » 
— 6 membres » » 129 » 
— 7 membres » » 45 » 
— 8 membres » » 32 » 
— 9 i mes membres » 52 » 

Total 1.273 » 

. . . . 15'8% 

. . . . 13'3% 

. . . . 18'1% 

. . . . 18'3% 

. . . . 14'1% 

. . . . 10'1% 

. . . . 3'5% 

. . . . 2'5% 

. . . . 4'1% 

. . . . 100'% 
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(En el fitxer de la Caritas de Vic hi ha 27 famílies de les que no en consta la 
seva composició). 

Aqüestes 1.273 famílies indiquen un col-lectiu de 4.879 persones. Aixó suposa 
una mitja matemática de 3'8 persones per familia. El quadre que oferim a continua
do ens pot fer apreciar les diferencies existents en cada una de les Caritas, quant 
al tipus de familia que hi ha demanat ajuda. Donem les dades en nombres relatius. 

Familia Igualada Vic Manresa Global 

- 1 membre 9'3% 197% 12'6% 15'8% 
- 2 membres 4'6% 14'7%17'3% 13'3% 
- 3 membres 16'9% 15'5% 22'9% 18'1% 
- 4 membres 25'2% 15'6% 15'5% 18'3% 
- 5 membres 19'6% 12'% 12'3% 14'1% 
- 6 membres 13'9% 8'3% 9'4% 10'1% 
- 7 membres 6'% 1'5% 5'% 3'5% 
- 8 membres 2'% 27% 2'3% 2'5% 
- 9 i mes membres . . . . 2'3% 5'8% . 2 ' % . . . . 4'1% 

El promig matemátic de membres per familia, tal com hem dit anteriorment, 
és de 3'8 membres per familia. Aquest promig és quasi un punt mes alt a la Caritas 
d'Igualada on hi correspon 4'3 membres per familia. No és precisament a Igualada 
on hi trobem el percentatge mes alt de famílies de 9 i mes membres, pero sí que 
els nuclis familiars de 4, 5, 6 i 7 membres presenten uns índexs forca mes elevats 
que la globalitat. La Caritas de Vic es significa per les famílies d'una sola persona, 
caldria veure si es tracta de persones soles o persones grans també soles; a la vegada 
és també a Vic on hi trobem els índexs mes alts de famílies amb 9 i mes membres 
per familia. 

A la Caritas de Manresa hi predomina el nucli familiar de 3 membres per 
familia. 

Aquest col-lectiu que en els darrers 8 anys ha passat per les Caritas del Bisbat 
de Vic, no és gens menyspreable. Podem imaginar-nos alguna població de la Diócesi 
que tingui aquest nombre de població, o aproximat, (Roda de Ter, Tona, Odena, 
Sant Joan de les Abadesses,etc.) i que en un període de 8 anys, totes i cada una de 
les famílies del poblé ha necessitat l'ajuda de Caritas. El fet que hagin passat per 
Caritas no vol dir precisament que els problemes s'hagin resolt. Es molt possible 
que si la necessitat era puntual o una simple consulta, la situació hagi quedat resolta; 
pero cal pensar també que algunes o moltes d'aquestes famílies, han quedat ja com 
a clients de Caritas. Potser per ells els va molt bé aquesta ajuda periódica, sigui la 
que sigui, (menjar, roba, almoina...); quan es tracta de «transeünts» o situacions cró-
niques, segurament que aquesta és Túnica possibilitat d'acció, pero en altres casos 
deu ésser possible una intervenció mes educativa i promocionadora de les persones. 

4.2.2.- Algunes característiques d'aquests coMectius familiars. 

No disposem de totes les dades que permetrien una análisi mes completa 
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d'aquests col-lectius. familiars. Per altra part algunes de les característiques que ana-
litzarem teñen algunes deficiencies quantitatives, ja que no ens consten de tots i 
cada un deis nuclis familiars. Aqüestes limitacions no son obstacle per dibuixar el 
perfil d'aquestes famílies. 

L'edat del cap de familia, la situado laboral i el nivell d'instrucció son les tres 
característiques que tindrem en compte. Parlem de l'edat del cap de familia, sense 
especificar si és el pare o la mare, ja que moltes vegades es tracta, almenys aparent-
ment, d'una dona sola amb filis al seu carree. 

Els nuclis familiars presenten la imatge següent , a partir de l'edat del cap de 
familia: 

Igualada Vic Manresa Global 

- Fins a 30 anys 15'3% 217% 23'8% 20'8% 
- de 31 a 50 anys 53'2% 41'4% 37'1% 42'9% 
- de 51 a 65 anys 13'6% 17'4% 25'6% 187% 
- mes de 65 anys 5*3% 14'3% 9'8% 11'% 
- No consta 12*6% 5'1% 37% 6'5% 

A partir d'aquestes dades no podem parlar, en absolut, que les famílies que du-
rant aquests darrers anys han passat per les Caritas siguin persones grans i que la 
seva mateixa situado cronológica els impossibilita algún tipus d'activitat pro
ductiva. 

A nivell global, el 637% deis caps de familia teñen menys de 50 anys. Aquest 
índex és encara molt mes alt en el cas d'Igualada, on es sitúa en el 68'5%. 

Manresa és la Caritas que presenta l'índex mes baix en aquest grup d'edat, el 
60'9%, pero, en canvi, el grup d'edat compres entre 51 i 65 anys supera en 7 punts 
l'índex global. Aixó ens permet d'afirmar que es tracta de famílies relativament jo-
ves i ens permet entendre que la seva composició es situi majoritariament entre els 
tres i sis membres per familia. 

Els nuclis familiars en qué el cap de casa té mes de 65 anys, teñen una importan
cia relativa en la Caritas de Vic. Recordem que és també aquí on hem trobat l'índex 
mes elevat de nuclis familiars d'una sola persona. Possiblement es tracti, tal com 
déiem anteriorment, de persones grans i soles amb una total mancanca de recursos, 
o que necessiten l'assessorament o gestió d'algun trámit administratiu de cara a co
brar alguna pensió. A l'altre extrem hi podem situar la Caritas d'Igualada, on l'ín
dex de nuclis familiars en qué el cap de casa té mes de 65 anys és només del 5'3%. 
Es a Igualada també on hem trobat l'índex mes alt de nuclis familiars en qué el cap 
de casa té menys de 50 anys. A Manresa, tot i que l'índex global de menys de 50 
anys es sitúa per sota del global, cal assenyalar que té l'índex mes alt deis nuclis fa
miliars en qué el cap de casa té menys de 30 anys. Es tracta de famílies molt joves 
i que han comencat molt aviat a viure una situació d'indigéncia. 

En l'análisi de la situació laboral, tindrem en compte tres aspectes diferents. Per 
una part, la situació laboral del pare, la situació laboral de la mare i en darrer lloc 
si en el nucli familiar hi ha la presencia d'algun altre membre que treballi o que 
aporti algún ingrés económic per algún altre concepte. 

Referent a la situació laboral del pare de familia, ens cal assenyalar que en un 
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20'5% deis casos no ens consta aquesta dada. Aquest «no consta», és encara mes ele-
vat en el cas de Manresa, 40'5%, i en el cas d'Igualada un 26'2%. Cal teñir present 
aquesta dada, per donar el valor exacte ais altres índexs que tot seguit oferim. A 
Vic l'índex de «no consta» és molt baix, només el 9'7%. 

La situació laboral no Phem cenyida a si el cap de casa treballa o no, sino que 
hem ampliat el ventall per conéixer quin era el mitjá que permetia al cap de casa 
aportar algún ingrés económic a la familia. Es a partir d'aquí que també hem consi-
derat els diferents tipus de pensió de qué el cap de casa n'era beneficiari. 

La situació en la qual el cap de casa té un treball, l'hem diferenciat entre treball 
fix i treball eventual. 

Igualada Vic Manresa Global 

Treball fix 9'6% 19'6% 10'1% 13'9% 
Treball eventual amb 
contráete 1*3% 2'6% 17% 27% 
Treball eventual sense 
contráete 14'9% 7'3% 4?9% 8'5% 

La situació que podríem qualificar de mes positiva es dona a la Caritas de Vic, 
que presenta l'índex de treball fix mes elevat, i els índexs de treball eventual mes 
baixos. La situació oposta la trobem a Igualada, amb uns índexs de treball eventual 
molt alts, principalment de treball eventual sense contráete. Pot donar la impressió 
que parlar de caps de casa que teñen un treball, sigui el que sigui, es parlar de famí-
lies que ja teñen un mínim per viure. Seria necessari conéixer molts altres aspectes 
per poder fer aquesta afirmado. 

La situació laboral d'aturat té un pes molt mes significatiu. 

Igualada Vic Manresa Global 

- Atur subsidiat 2'% 6'9% 3'2% 4'5% 
- Atur no-subsidiat . . . . 34'9% 28'5% 24'6% 28'8% 

Vic continua apareixent amb els índexs de les que en podríem dir situacions 
mes positives. Per altra part pensem que és realment dramátic parlar de situacions 
positives quan es tracta d'un 35'4% de caps de casa aturats i que només el 6'9% té 
una situació d'aturat amb subsidi. Els índexs de Manresa son molt menys fiables 
que la resta, degut a l'índex deis «no consta' esmentat anteriorment i que és del 4%. 

L'altra situació que pot permetre un ingrés económic per part del pare de fami
lia és que sigui beneficiari d'algun tipus de pensió. Les dades son les següents: 

Igualada Vic Manresa Global 

-Pensió Invalidesa 5'6% 13'5% 14'4% 11'6% 
-Jubi lado 2'% 77% 3'5% 4'9% 
-FAS-LISMI 1'% 0'8% 17% 1'1% 
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Unificant tots els diferents tipus de pensió, Vic té un 22% de pares de familia 
Tingres económic deis quals és la pensió; Manresa el 19'6% i Igualada el 8'6%. A 
nivell global aquest índex és del 17'6%. Les pensions mes importants son les que 
es cobren per invalidesa, i les quantitats poden ésser molt oscil-lants ja que depenen 
del tipus d'invalidesa existent i del dictamen que el professional hagi fet d'aquesta 
invalidesa. 

Mantenint-nos en un nivell purament objectiu, i sense conéixer res mes que 
possibles situacions existents en aqüestes famílies, les situacions laboráis del pare de 
familia no permeten pensar en una vida quotidiana sense problemes per sobreviure. 

La situació laboral deis altres membres de la familia pot ésser també una font 
d'ingressos económics, que junt amb la del pare podria ajudar a un nivell de vida 
mes digna. Diferenciarem dues possibilitats; per una part, el treball de la mare i, 
per altra, el treball o ingrés económic sota algún altre concepte, d'altres membres 
de la familia. 

Els indicadors serán els mateixos que hem utilitzat en Panálisi de la situació la
boral del pare. Els índexs deis «no consta» es mouen en els mateixos nivells ante-
riors. 

Igualada Vic Manresa Global 

— Treball fix 3'3% 6'1% 4'9% 5'1% 
— Treball eventual 
amb contráete 07% 1'4% 0'9% 1'1% 
— Treball eventual 
sense contráete 28'2% 15'8% 1'4% 17'3% 

En la normalitat, els índexs de mares de familia que treballen son també sempre 
inferiors ais deis pares de familia. No és d'estranyar que en una situació com la que 
estem analitzant constatem aquesta mateixa realitat. Fixemnos que els índexs mes 
elevats son els del treball sense contráete, que poden ésser amb tota normalitat tre-
balls d'economia submergida de qualsevol tipus. Aquesta qüestió cal tenir-la també 
present quan es parla del treball eventual sense contráete deis pares de familia. 

Aixó queda encara mes ciar en les situacions d'atur de les mares de familia. 

Igualada Vic Manresa Global 

- Atur subsidiat - 1'6% 1*1% 1*1% 
- Atur no subsidiat . . . . 36'2% 29'4% 19'% 28'1% 

Només l'atur no subsidiat mereix l'atenció. Aquest atur és el tipie del treball 
precari o eventual i sense contráete. 

Les mares que reben algún tipus de pensió presenten el quadre següent: 
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Igualada Vic Manresa Global 

- Pensió-Invalidesa 1'% 47% 14'1% 6'5% 
-Jubi lado - 4'1% 37% 3'% 
-FAS-LISMI 3'% 27% 2'3% 27% 
- Altres (viudedat) 2'% 22'2% 14'1% 14'8% 

Suposant que la mare sigui la responsable de la familia a nivell d'ingressos eco-
nómics i que aquests ingressos siguin els que les situacions anteriors ens mostren, 
la realitat ha d'ésser realment greu. 

En el que fa referencia a altres membres de la familia que aportin algún ingrés 
económic ja sigui perqué treballen o perqué teñen algún tipus de pensió, les dades 
ens assenyalen que només el 19'2% de les famüies es troben en aquesta situado. 
Aquest índex varia en cada una de les Caritas que ens han facilitat les dades. A Cari
tas d'Igualada només el 9% de les famüies ateses té algún membre, descomptant el 
pare o la mare, que aporti algún ingrés econóic, i en el 8% del casos és gracies a 
un treball remunerat. No ens consta si aquest treball és fix, eventual amb contráete 
o sense contráete. 

Tant a Vic com a Manresa la situado és diferent. A Vic son el 227% les famüies 
que compten amb algún membre que fa una aportació económica. El 12'4% a partir 
d'un treball remunerat i la resta amb algún o altre tipus de pensió de la que en son 
beneficiaris. A Manresa, el 13% aporten una ajuda económica a partir d'un treball 
remunerat, i un 6'2% restant a partir de les pensions. 

Totes aqüestes dades analitzades, malgrat son un aiguabarreig de moltes coses, 
reflecteixen clarament unes situacions d'inestabilitat económica notable. En cap 
moment es veu clara l'existéncia d'un suport el suficientment sólid i que permeti 
assegurar els mínims necessaris. Les aportacions fortes es centren en els treballs 
eventuals amb o sense contráete i amb les pensions. Tots sabem sobradament fins 
on es pot arribar amb aquests tipus d'ingressos económics. 

El nivell d'instruccio deis pares era l'altra dada que volíem analitzar, ja que ens 
semblava ser també molt important a l'hora de situar el nivell de marginació i po-
bresa d'aquests nuclis familiars. El fet que en la majoria de fitxes no hi consta el 
nivell d'instruccio no permet fer-ne una valoració. Referent al nivell d'instruccio 
del pare no- mes tenim dades del 31'6% de les famüies; d'aquestes el 7'9% es mou 
a nivells d'un analfabetisme total, el 17'9% son quasi analfabets, el que ens dona 
ja un 25'% de pares de familia situats a uns nivells d'instruccio quasi nuls. Manresa, 
d'on tenim referencia del 53'4% de famüies, en un 15'1% deis casos els pares son 
analfabets totals i en el 237% deis casos quasi analfabets. La primaria completa la 
teñen només el 14% deis pares de familia. 

Com és d'esperar la situació encara és pitjor si ens fixem en el nivell d'instruc
cio de la mare. Del 29'2% de famüies de les que ens consta aquesta dada, el 14'4% 
de les mares son analfabetes totals i el 18'8% quasi analfabetes. Només el 5'2% han 
fet la primaria completa. 

De Manresa tenim dades del 71% de les famüies, en el que es refereix al nivell 
d'instruccio de la mare. El 26'4% de les mares son analfabetes totals, i el 33'5% quasi 
analfabetes. Només el 9'6% teñen la primaria completa. 
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El perfil d'aquests nuclis familiars a partir de les dades analitzades, no és precisa-
ment un perfil optimista i amb possibilitats de reeixir per elles mateixes. Fallen uns 
elements básics perqué aixó sigui possible; el treball fix i mínimament ben remune-
rat i un cert nivell d'instrucció que possibiliti l'accés a nous mitjans de guanyar-se 
la vida. 

L'acció que Caritas hi ha portat a terme és sens dubte positiva i en mes d'una 
ocasió deu haver salvat situacions molt greus. Malgrat aixó caldria interrogar-se so
bre la possibilitat d'accions mes transformadores i promocionadores. 

4.2.3. Les demandes que aqüestes famílies han fet 

Quan aqüestes famílies han recorregut a Caritas, no hi ha dubte que ha sigut 
per demamanr alguna cosa. En els inicis d'aquest capítol ja hem fet alguna reflexió 
de les múltiples causes que poden provocar les demandes. Des del costum i el vici 
de demanar fins a l'auténtica necessitat. No podem, ni és aquest el lloc adequat, fer 
una valoració d'aquest fet. S'escapa totalment del nostre ámbit de treball, i exigiria 
un altre planteig d'estudi; per altra part, son els professionals que dia darrera dia 
atenen a aqüestes persones les que están mes capacitades per fer-ho. Sigui quina sigui 
la causa, sempre quedará l'interrogant del perqué aqüestes persones están en la situa
do que están i actúen de la manera que actúen. No podem pretendre que les perso
nes en situació de marginado i pobresa raonin i actuin de la mateixa manera que 
raonen i actúen els que no teñen problemes vitáis a resoldre. 

Quant a les demandes especifiques que aqüestes persones han formulat les hem 
diversificades de la manera següent: 

Igualada Vic Manresa Global 

- Económiques 95'3% 477% 47'6% 57'1% 
- Gestió 0'3% 12'% 27'3% 13'3% 
- Servéis 3'6% 3'6% 8'% 4'6% 
- Prob. Conducta - 8'2% 37% 5'6% 
- Pro. Relació - 10'% 5'4% 7'% 
- Altres 0'3% - 1'1% 0'3% 

Es evident que les demandes económiques son les que han privat per damunt 
de totes les altres. Els professionals deis Servéis Socials sempre diuen que darrera 
aqüestes demandes s'hi amaguen altres problemes i situacions que normalment el 
demanadant mai explicita, i que cal esbrinar. Pero també son conscients que moltes 
vegades la solució económica és necessária per poder abordar la problemática que 
hi ha al darrera. El que s'ha d'evitar és la fácil solució de donar uns diners i treballar 
mes a fons el que hi ha darrera d'aquesta demanda.. Igualada és el lloc en qué totes 
les demandes s'acumulen en aquest aspecte concret. El 3'5% de demandes de servéis 
és quasi insignificant. 

Les demandes de gestió, amb el 13'3% ocupen el segon lloc. Segurament es trac-
ta de gestió de papers per cobrar algún subsidi o per ingressar en alguna institució. 
A Manresa aquesta demanda és molt significativa, té un índex del 27'3% 
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Per ordre d'importáncia trobem que la demanda per problemes de relació ocu
pa el tercer lloc amb un 7% de totes les demandes. Aquesta problemática només 
queda ciar en qué consisteix específicament. A Vic té una rellevancia molt notoria 
amb un 10% de totes les demandes fetes. 

Les demandes per problemes de conducta, ocupen el quart lloc amb un 5'6%. 
Aquest tipus de problemes sí que podem, mes o menys, situar-los dins els ámbits 
de la delinqüéncia, drogues, alcohol, mals tractes,etc. També Vic és capdavantera 
en aquesta qüestió amb un 8'2% de totes les demandes que ha rebut. 

La demanda de Servéis, es refereix principalment a trobar llocs, o pótser també 
persones, que permetin resoldre un problema. Un asil per un ancia, una escola per 
un infant... En l'index global, aquesta demanda suposa el 4'6% de totes les deman
des, pero a Manresa aquest índex creix amb 5 punts arribant a un 8%. 

La pregunta que formulávem fa una estona, queda encara sense resposta. Qué 
hi ha darrera aqüestes demandes que unes famílies concretes han fet a les Caritas 
de Vic, Manresa i Igualada en els darrers vuit anys? 

En cada un d'aquests llocs les famílies que hi van contínuament a demanar, no 
s'han acabat. Es possible que algunes repeteixin visita. Moltes d'altres hi aniran per 
primera vegada i potser tindran unes característiques diferents de les que hem ana-
litzat en el present estudi. Del que podem estar segurs és que aqüestes famílies no 
formen part deis col-lectius de la nostra societat que teñen un mínim segur i estable. 
Formen part deis col-lectius pobres i margináis, que cada dia poden teñir unes ca
racterístiques diferents, i sería molt greu que no sabéssim observar-Íes. 

4.2.4. Ubicació geográfica deis demandants 

En aquest apartat donem les dades referents al lloc on viuen els demandants que 
han passat per Caritas. Aquest lloc l'hem determinat a partir de la parroquia a qué 
pertanyen. No es tracta tant de controlar la seva residencia, com de veure quines 
son les zones de la ciutat mes afectades pels problemes de marginació i pobresa. Se-
gurament que hi ha altres elements, (urbanístics, económics,etc.) per determinar 
aqüestes zones, pero el que nosaltres tenim a l'abast és la parroquia a queé pertan
yen, i pensem que pot ésser molt válid. 

En primer lloc donem uns quadres amb les dades de cada una de les Caritas, 
i posteriorment hi adjuntem un mapaplánol de la ciutat amb les divisions parro-
quials tot grafiant sobre el mateix plánol els punts on s'hi concentra mes o menys 
quantitat de famílies que han recorregut a Caritas. 

VIC 
Parroquia de Lourdes 96 famílies 14'6% 
Parroquia del Remei 78 » 11'8% 
Parroquia de Sant Doménec 129 » 19'6% 
Parroquia de La Pietat 43 » 6'5% 
Parroquia de la Divina Pastora.. 74 » 11 '2% 
Parroquia del Carme 44 » 6'8% 
Parroquia de Sentfores 1 » 0'1% 
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Altres parróquies arxiprestat . . . . 16 » 2'4% 
Parróquies d'altres arxiprest . . . . 122 » 18'5% 
Sense domicili estable 31 » 47% 
No consta 25 » 3'8 

Total 659 » 100'% 

IGUALADA 
Parroquia de Sta. Maria 74 famílies 24'6% 
Parroquia de La Soletat 35 » 
Parroquia de la Sgda. Familia . . . 36 » 
Parróquies de Montbui 82 » 
Parroquia de Vilanova-Camí . . . . 55 » 
Parroquia de Odena 11 » 
Altres parróquies 8 » 

Total 301 » 

MANRESA 
Parroquia de La Seu 85 famílies 
Parroquia del Carme 46 » 
Parroquia de Crist Rei 26 » 
Parroquia de Sant Josep 8 » 
Parroquia de la Sgda. Familia . . . 28 » 
Parroquia de St. Pere Apóstol . . 25 » 
Parroquia Ntra.Sra. de la Mercé.. 14 » 
Parroquia Ntra.Sra. Valldaura... 17 » 
Parroquia Mare de Déu de 
l'Esperanca 18 » 
Parroquia Ntra. Sra. de Montserrat 20 » 
Parroquia de Salelles 21 » 
Parroquia de Sant Joan 3 » 
Parroquia de Viladordis 3 » 
No consta la parroquia 25 » 

11'6% 
12'% 

27*2% 
18'3% 
3'6% 
27% 
100% 

25% 
13'6% 
77% 
2'3% 
8'2% 
7'4% 
4'1% 

5'% 

5'3% 
5'9% 
6'2% 
0'9% 
0'9% 
7'4% 

Total 339 » 100% 
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5. REFLEXIONS A TALL DE CONCLUSIONS 

El procés i la dinámica que hem seguit en tot el llarg de l'estudi fa veure que 
no pretenem unes conclusions categóriques i taxatives. Per aquest motiu preferim 
parlar de reflexions, que no serán altra cosa que un recull deis principáis punts que 
al llarg de l'analisi han anat sortint. Pensem qyue les conclusions, que han d'ésser 
eminentment operatives, son a les mans de la Institució, Caritas, que ha sigut la de-
mandant d'aquest estudi. 

Els punts que han aparegut com a importants i que poden donar peu a unes 
conclusions operatives els concretem de la següent manera. 

1. La pobresa no la podem contemplar con un principi filosófic, sino com una 
realitat que es viu i es pateix. Ningú no vol ésser pobre, pero els poders fáctis de 
les liéis económiques poden provocar l'entrada en aquest món de la pobresa malgrat 
la voluntat de no ser-hi. 

2. No podem deslligar la pobresa de la desigualtat. Es aquesta la causa de la po
bresa. Una desigualtat que no permet assolir els mínims necessaris per viure de ma
nera humanament digna en un context de «cultura de la riquesa» com el que actual-
ment estem vivint. 

3. La pobresa no és un fet accidental a la nostra societat. La nostra societat és 
problemática i constantment genera uns coMectius pobres a qui se'ls nega els drets 
económics i socials, que son tan respectables com els drets d'expressió, de lliure as-
sociació i de pensament. 

4. La població del Bisbat de Vic está distribuida de manera desigual en tot el 
llarg i ampie del seu territori. Es toquen dos extrems. Per una part, el 50% de la 
seva població queda concentrada en el 4'6% de municipis, mentre que l'altre 50% 
queda dispers en el 95% restant. 

5. L'envelliment de la població és una de les característiques importants de la 
població del Bisbat, principalment en les comarques del Ripollés i del Bages en qué 
la presencia molt notoria de persones de mes de 50 anys insinúa una clara tendencia 
a l'envelliment. 

6. Enmig d'aquest context d'envelliment, hi trobem tres nuclis en qué la presen
cia de població jove és molt forta: Sta. Margarida de Montbui i Vilanova del Camí 
a la comarca de l'Anoia i Sant Joan de Vilatorrada a la comarca del Bages. 

7. Cal remarcar les dades del Padró del 1986 i que fan referencia ais índexs 
d'analfabetisme existents, principalment a les capitals de comarca que son el lloc 
on es concentra la majoria de la població del Bisbat. Aquests índexs son importants 
tan a nivell d'analfabetisme absolut com d'analfabetisme funcional. 

8. L'enquesta ha sigut contestada per un 35'8% de les parróquies del Bisbat. Les 
parróquies deis muncipis importants han contestat en la seva quasi totalitat, queda, 
pero, el desconeixement de la problemática del món rural, ja que son les parróquies 
de les que menys respostes hem rebut. 

9. Dins l'ample ventall de problemátiques que l'enquesta apuntava, la qüestió 
económica és el primer i principal problema que s'apunta. Malgrat que aixó no 
constituexi cap descobriment, no per aquest motiu deixa de crear unes situacions 
de caréncies greus i angoixants. Per ordre d'importáncia s'hi sitúen els problemes 
originats per les formes de convivencia, conducta, nivells d'instrucció, i a mes dis
tancia hi queda tot el que es refereix a la problemática de la dona i a l'habitatge. 

10. El fet que les problemátiques hagin sigut tipificades, no comporta cap sentit 
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d'exclusio entre elles. En mes d'una ocasió un tipus de problema pot cavalcar sobre 
un altre, agreujant qualitativament la situació. Es molt diferent la situado de la per
sona sola, si a mes no es val per ella mateixa i no té cap pensió que li permeti un 
mínim vital. 

11. En la perspectiva global de totes les enquestes contestades i dins la tipología 
de les diferents problemátiques sobresurten uns punts concrets que presenten l'or-
dre següent: 

— la manca de recursos produ'ida per la manca de treball 
— les persones grans que viuen soles 
— la drogaddicció, Palcoholisme i el joc 
— l'analfabetisme total i l'endarreriment escolar 
— la presencia d'étnies nord i centrafricanes 
— les dones abandonades, separades o maltractades 
— els habitatges ruinosos 

Aquests son alguns deis punts sobresortints de la gran xarxa problemática que 
enganxa diferents col-lectius de la població. 

11. En els municipis de menys de 1.000 habitants el punt problemátic fort inci-
deix en les persones grans i soles , i en segon terme apareixen les disminucions físi-
ques o psíquiques que en el context rural d'aqüestes poblacions poden presentar 
unes característiques especiáis. 

En aquests municipis, la problemática económica es centra majoritáriament en 
el treball precari i eventual amb totes les conseqüéncies que aixó comporta. La pre
sencia de l'analfabetisme, Palcoholisme i el joc son també origen de situacions mar-
ginadores o, almenys, problemátiques. 

12. En els municipis de mil a 5.000 habitants, l'atur ja es sitúa a primer pía, amb 
totes les conseqüéncies. Aixó no exclou que les persones grans i soles, l'alcoholisme 
i el joc hi siguin també presents. Situacions que teóricament son própies del món 
urbá ja comencen a ésser presents en els municipis d'aqüestes dimensions; la dro
gaddicció, els immigrats del centre i del nord de l'Africa i les dones separades , mal
tractades i les mares solteres. 

13. En els municipis de 5 a 10.000 habitants continua en primer lloc la proble
mática originada per l'atur, seguint-la per ordre d'importáncia tota la problemática 
que fa referencia a la conducta; drogues, delinqüéncia, la presencia de minories étni-
ques... La problemática de les persones grans i soles queda situada ja en tercer lloc, 
i s'apunten ja també com a importants els endarreriments escolars. 

14. En els municipis que podem considerar ja plenament urbans, de 10 a 25.000 
habitants, l'atur, fruit de les industries que han fet fallida o bé que han sofert un 
procés de transformació, és el problema que, segons els nostres informants ha creat 
molts col-lectius de «nous pobres», que troben la seva única manera de sobreviure 
en el treball precari eventual. Dins el context d'aquesta problemática económica 
apareix, «la mala administració deis pocs recursos existents», com a factor determi-
nant de situacions de pobresa. La presencia deis immigrats nord i centrafricans pren 
mes relleváncia, així com també la drogaddicció i la delinqüéncia. 

15. Les capitals de comarca, ais municipis de mes de 25.000 habitants, que acu
mulen la major part de població deis bisbat, acumulen també tota la tipología de 
problemes i les seves difents connotacions. 

A partir de la tipologia de municipis de mes de 5.000 habitants s'insinuaven ja 
clarament unes prioritats de problemes que a mesura que augmentava el nombre 
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d'habitants s'anaven refermant. Quan arribem a les ciutats capitals de comarca, 
aquesta situació es consolida; l'atur, el treball precari, les conductes delinqüencials, 
la drogaddicció, van teixint la xarxa d'uns problemes que configuren la vida i les 
relacions socials d'uns col-lectius importants de població. Enmig de tot aixó les per
sones grans i soles i sense recursos económics, i els joves amb les mancances que 
comporten els forts índexs de l'endarreriment escolar, van delimitant un coMectiu 
realment preocupant. 

En aqüestes capitals de comarca adquireixen també un relleu important les mi-
nones étniques anteriorment esmentades. Les famílies monoparentals, i no sola-
ment de dones abandonades i mares solteres sino també d'homes sois i amb filis, 
teñen també un volum important. 

Si fins ara el problema de l'habitatge era quasi inexistent, en les capitals de co
marca apareixen els desnonaments, les barraques i les pensions. 

16. Dins Pámbit geográfic del Bisbat de Vic hi ha 1.362 persones que cobren 
la pensió del FAS, que son 17.200 ptes. No tothom qui cobra aquesta pensió ha 
d'ésser forcosament pobre i marginat, pero sí que dins aquest col-lectiu s'hi deuen 
trobar un bon nombre de persones que viuen situacions d'extrema pobresa i que 
ens passen desapercebudes enmig de l'anonimat de la població. La majoria de perso
nes que cobren aquesta pensió son majors de 70 anys. 

17. En el trascurs deis anys passen per Caritas col-lectius de famílies que son, 
entre altres coses, un exponent de la pobresa moral, espiritual, cultural i material 
d'un sector de la població del Bisbat. En els darrers 8 anys han passat per les dife-
rents Caritas interparroquials 1.273 famílies, que representa un promig matemátic 
de 15 famílies mensuals. El col-lectiu no es gens menyspreable i no podem excusar
nos tot dient que son famílies que l'única cosa que saben fer és «viure demanant 
caritat». Cal pensar que, encara que fos així, darrera d'ells hi ha un munt d'história 
que ha provocat aquesta situació, i que aquesta historia té una dimensió no sola-
ment personal sino també social. Nosaltres com integrants d'aquesta societat, no 
estem exempts de culpa. 

18. Les característiques de les famílies que han demanat ajuda a les Caritas inter
parroquials, apunten situacions en qué el cap de casa no sobrepassa els 50 anys, que 
está a l'atur, amb uns baixos nivells d'instrucció. Les demandes, lógicament apun
ten sempre la qüestió económica, pero tots sabem que la sola ajuda puntual, no els 
servirá per sortir de la situació en qué es troben i que cal una acció mes programada 
per arribar mes enllá de la demanda puntual. 

Afrontar les situacions de pobresa i marginació no és fácil. La lectura d'aquesta 
realitat demana una reflexió i análisi molt crítica de la «quotidianitat». Suposa un 
pas serios per veure les coses no des d'una actitud passiva sino des d'una actitud 
responsable i preocupada. 

Esperem que aquesta sigui la manera que la Institució que ha demanat l'estudi 
adopti enfront de la problemática que en el Uarg i ampie de l'análisi portat a terme 
ha anat sortint. 
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