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1. Presentació  
 

1.1. Introducció 
 

Des de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 

Social de la Diputació de Barcelona es dona suport a l’elaboració per la l’elaboració de 

la diagnosi per a l’elaboració de Pla d’Acció Comunitària Inclusiva.  

 

Els PLACI (Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva) esdevenen instruments que 

permeten concretar i articular el conjunt d’actuacions per a la inclusió social i la 

lluita contra la pobresa, en el marc d’una estratègia global que vol integrar les 

iniciatives dels diferents agents que actuen al territori, amb una visió comunitària. 

 

El Consell Comarcal d’Osona ha fet una demanda d’assessorament per tal d'elaborar la 

present diagnosi que ha de permetre avançar cap a una l’estratègia d’intervenció social 

en el territori.  

 

D’aquesta manera, cal entendre el PLACI com una eina de planificació estratègica a 

disposició dels ens locals per tal de definir l’estratègia d’inclusió social comunitària 

que articularà els agents territorials i comunitaris per tal de lluitar contra els factors 

d’exclusió social. Així, la present diagnosi té com a finalitat realitzar una radiografia de 

la situació del municipi en relació a la vulnerabilitat.  

 

El Consell Comarcal d’Osona no ha disposat fins el moment de cap diagnosi que permeti 

determinar el punt de partida i el context en el que aquesta articulació s’ha de dur a 

terme. Així, la present diagnosi té com a finalitat realitzar una radiografia de la situació 

del municipi  en relació a la vulnerabilitat.  

 

El procediment metodològic per dur a terme la diagnosi vol també ser un primer pas 

per activar un futur pla d’acció que incentivi la reflexió sobre els projectes, actuacions 

i dinàmiques entre actors socials.  

 

El document que es presenta a continuació és doncs una diagnosi dels factors de 

vulnerabilitat així com un exercici d’identificació i anàlisi dels recursos existents i 

les dinàmiques entre actors.  

 

A partir de les reflexions generades amb els representants del Consell Comarcal, la 

Diputació de Barcelona i Neòpolis, la diagnosi ha de posar especial èmfasi en explorar 

la situació de la infància i l’adolescència, la inserció laboral i l’envelliment.  

 

Abans de presentar els resultats es fa una breu exposició del paradigma de la 

vulnerabilitat i l’enfocament comunitari, així com de les principals característiques de 

la metodologia duta a terme.  
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1.2. Vulnerabilitat social 
 

Un primer paradigma a tenir present és el vulnerabilitat social. Els processos de 

vulnerabilitat social i l’exclusió es relacionen amb els fenòmens de pobresa, 

marginació, desigualtat, privació de drets o dificultats d’accés als serveis públics.  

 

L’exclusió social cal entendre-la com ‘una situació concreta fruit d’un procés dinàmic 

d’acumulació, superposició i/o combinació de diversos factors de desavantatge o de 

vulnerabilitat social que poden afectar persones o grups, i que generen una situació 

d’impossibilitat o dificultat intensa d’accedir als mecanismes de desenvolupament 

personal, d’inserció sociocomunitària i als sistemes preestablerts de protecció social.’1 

 

Així no es tracta d’una situació fixa i estàtica sinó com d’un procés en el que els 

factors de vulnerabilitat actuen jeràrquicament de manera que múltiples causes de 

diverses dimensions socials generen situacions temporals i conjuntures de risc.  

 

L’anàlisi de les diferents dimensions socials permet, doncs, avançar elements de 

vulnerabilitat que poden influir en la generació de situacions d’exclusió social. Així, a 

més de situar el context demogràfic particular de la Comarca d’Osona , l’abordatge de 

la vulnerabilitat requereix disposar d’informació de: 

 

1. Dimensió econòmica: característiques estructurals que poden generar absència o 

la irregularitat en l’obtenció d’ingressos i situacions de dependència de la protecció 

social. 

 

2. Dimensió laboral: una de les dimensions clau donada la situació d’aguda recessió 

econòmica. En aquest context augmenta de manera alarmant la població en situació 

d’atur, subocupació i absència de protecció social. Al mateix temps la vulnerabilitat 

del mercat de treball també afecta a la població ocupada ja sigui per 

sobrequalificació, desregulació o debilitat de la negociació col·lectiva. 
 

3. Dimensió educativa i formativa: ja sigui per la vinculació entre món laboral i món 

formatiu, així com per la importància que té en la infància i d’adolescència  és un 

dels eixos de diferenciació social, vinculada a la no escolarització, l’analfabetisme 

(tant absolut com funcional), l’abandonament prematur, o la concentració de 

l’alumnat estranger en centres determinats. 
 

4. Dimensió territorial i residencial: especialment en el relacionat l‘exclusió 

residencial, entesa com les dificultats d’accés al mercat de l’habitatge, l’expulsió 

dels mecanismes de la política púbica, l’allotjament en infrahabitatges (tant per les 

característiques físiques com pel tipus d’ocupació), la localització en espais amb 

serveis i equipaments deficients, la guetització o segregació residencial, o les 

pràctiques desiguals d’intermediació immobiliària davant certs col·lectius.  

 
1 SUBIRATS, J. (dir). Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat espanyola i europea. Barcelona: 

Fundació la Caixa, 2004; 19 (Estudis Socials, 16). Disponible a: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes06_ca.html [enllaç verificat al juny de 2011] 
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5. Dimensió sociosanitària: l’exclusió social en aquest concep la salut en la seva 

relació circular amb les condicions de vida. Així, la dependència lligada a trastorns 

mentals, discapacitats o malalties cròniques, són per exemple factors altament 

impactant per les condicions de vida i que al mateix temps actuen com a factors de 

complexitat, agreujants o generadors de vulnerabilitat.  

 

6. Dimensió relacional: El deteriorament dels vincles familiars (per absència, 

conflictes o maltractament), l’estigmatització i la debilitat de l’estructura d’entitats 

socials, són cada cop més, una part significativa de la recerca de la vulnerabilitat, 

especialment pel que fa a la fortalesa d’altres vincles per a la vertebració social que 

limitin l’aïllament.  

 

7. Dimensió ciutadana i de participació : Els drets i obligacions de la ciutadania són 

un element central d’una societat inclusiva. Així, fenòmens com la reclusió 

penitenciària, la restricció o limitació dels drets polítics, la residència no legalitzada 

o la manca de nacionalitat, són elements de vulnerabilitat que poden tenir un paper 

fonamental en la generació d’exclusió social.  

 

1.3. El paradigma comunitari: dels PLIS als PLACI 
 

La Generalitat de Catalunya ha dut a terme un procés de replantejament de l’estratègia 

d’intervenció social que ha transformat la intervenció passant dels Plans Locals (o 

Comarcals) d’Inclusió Social (PLIS) en Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva 

(PLACI). 

 

Aquest procés parteix de la integració dels PLIS amb els Plans de Desenvolupament 

Comunitari (PDC). En els documents d’anàlisi i enfocament2, s’argumenten els motius 

d’aquest procés, entre els que cal destacar el fet que la inclusió social i treball 

comunitari han d’estar necessàriament vinculats: d’una banda, entendre la inclusió 

en un context de comunitat és fonamental per poder dissenyar polítiques i programes 

efectius. Al seu torn, l’acció comunitària ha de poder transformar les condicions de vida 

i les dinàmiques que generin apoderament social.  

 

Els PLACI han de tenir la finalitat de:   

 

• Reforçar el paper de la ciutadania: tant en la definició de les polítiques socials com 

en la seva gestió, i incentivar-ne la corresponsabilitat.  

 

• Seguir una metodologia i estructura i generada pels PLIS i PDC.  

  

 
2 Generalitat de Catalunya (2018).  Document de bases del procés d'integració dels PLIS-PDC : Pla local d’acció 
comunitària inclusiva (PLACI). Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies | 2018-07- | 1a edició electrònica 
https://dretssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Document-de-bases-del-proces-dintegracio-dels-PLIS-PDC-Pla-local-
daccio-comunitaria-inclusiva-PLACI  

https://dretssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Document-de-bases-del-proces-dintegracio-dels-PLIS-PDC-Pla-local-daccio-comunitaria-inclusiva-PLACI
https://dretssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Document-de-bases-del-proces-dintegracio-dels-PLIS-PDC-Pla-local-daccio-comunitaria-inclusiva-PLACI
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• Donar coherència i unitat als conceptes i marcs d’intervenció  

 

• Reforçar els equips tècnics amb perfils multidisciplinaris  

 

• Generar impacte amb el treball comunitari transformant el conjunt de l’ens local 

 

• Ser un facilitador de la reflexió en l’atenció social per evolucionar cap a un model 

proactiu i comunitari, posant un èmfasi especial als serveis socials bàsics. Un 

element central en aquest sentit és el de lluitar contra l’estigma de l’acció social a 

partir de mesures reactives. Els serveis i els projectes s’han de dissenyar amb un 

enfocament de normalització i en la no generació d’espais d’estigmatització o 

diferenciació.  

 

• Aportar recursos, metodologia i coneixement 

 

Per tal d’avançar en la concepció comunitària de la inclusió cal evitar la disjuntiva 

l’abordatge de la vulnerabilitat i la inclusió i la intervenció comunitària. La disjuntiva 

plantejava el primer com un fet a abordar, i la intervenció com el procediment per 

abordar-la.  

 

Així, en els procediments operatius, la proximitat entre ambdós abordatges es posa de 

manifest, de manera que són indissociables. Els citats documents defineixen l’acció 

comunitària inclusiva com una intervenció social que: 

‘busca, de manera intencionada i planificada, desenvolupar les potencialitats de les 

persones a partir de processos d’acompanyament i autonomia; dinamitzar i enfortir 

els vincles socials entre els diferents actors que conviuen en el mateix territori amb 

l’objectiu de disminuir les desigualtats d’accés a les esferes d’inclusió social de les 

persones; promoure el desenvolupament social dels territoris, i millorar la qualitat de 

vida de les persones’.  

 

Així, autonomia i apoderament són doncs dos focus de l’acció comunitària inclusiva.  

 

Amb aquesta finalitat estratègica els  PLACI es conceben com ‘alguna cosa més que un 

instrument de caràcter operatiu a partir del qual promoure la política d’inclusió social. 

És, sobretot, el marc substantiu que promou el govern local per construir una 

plataforma compartida entre tots els actors del municipi on establir els compromisos per 

a la inclusió i la cohesió social en el territori’3.  

 

  

 
3 DIBA (2014). Plans Locals d’Inclusió i Cohesió Social: guia metodològica revisada. Col·lecció 

Documents de Treball, Benestar Social, 13.  
https://llibreria.diba.cat/es/libro/plans-locals-d-inclusio-i-cohesio-social-guia-metodologica-
revisada_53464  

https://llibreria.diba.cat/es/libro/plans-locals-d-inclusio-i-cohesio-social-guia-metodologica-revisada_53464
https://llibreria.diba.cat/es/libro/plans-locals-d-inclusio-i-cohesio-social-guia-metodologica-revisada_53464
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1.4. El context de pandèmia  
 

No és possible iniciar l’exposició de resultats sense fer referència a l’escenari sanitari, 

econòmic i social que la crisi provocada per la COVID ha generat a les nostres societats. 

El present exercici de diagnosi s’ha dut a terme entre desembre de 2020 i setembre de 

2021, per tant en un període d’impacte i transformació determinant en el context social, 

econòmic i institucional.  

 

En primer lloc, cal tenir present que la crisi generada ha suposat un augment i 

agreujament de les problemàtiques socials. La debilitat en moltes de les dimensions 

de vulnerabilitat s’han vist tensionades i les dificultats per cobrir necessitats 

bàsiques han emergit amb força i urgència.  

 

El context econòmic es troba en una situació de provisionalitat i les incerteses 

generen malestars que es manifesten de múltiples maneres. Entre les dificultats 

generades i emfasitzades en el context actual cal destacar les grans necessitats 

residencials, l’atenció a la Gent Gran i l’afectació a la salut emocional. 

 

A nivell institucional, l’escassetat i complexitat de circuits d’atenció ha estat un 

element clau a l’hora d’entendre l’agreujament i la tensió social viscuda.  

 

En resum, existeix la certesa de que la situació generada per la COVID pot ser variable 

i es poden tenir esperances de millora. Tanmateix, els profunds impactes són de llarg 

recorregut i cal abordar-los com un context social estable i de llarga durada.  
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2. Metodologia  
 

2.1. Metodologia general 
 

Per tal de dur a terme la present diagnosi s’ha constituït una estructura orgànica 

basada en la promoció d’un espai informatiu que s’ha anat consolidant com a instrument 

de seguiment, avaluació i validació del desenvolupament del projecte. Aquesta 

estructura es fonamenta en la participació dels/les representants polítics en dos 

moments del procés:  

 

• Inicial: presentació i orientació de la diagnosi  

• Final: presentació i validació de la diagnosi 

 

I la constitució d’un Grup Motor, com a òrgan de caràcter tècnic i executiu integrat per 

la coordinació i direcció de Serveis Socials i les referents tècniques responsables locals 

del PLACI, acompanyades per representants de la Diputació de Barcelona i Neòpolis. 

Aquest ha estat l’òrgan encarregat de garantir un desenvolupament del projecte 

transparent, àgil i realista. Es tracta d’un òrgan caracteritzat principalment per la seva 

capacitat decisiva, coneixement de l’entorn, capacitat tècnica i de seguiment del 

projecte.  

 

Aquesta estructura orgànica vol evitar l’elaboració d’un suport “des de fora” al mateix 

temps que permet agilitzar les tasques que cal dinamitzar durant el procés. 

 

Aquest equip ha treballat de manera que la participació, el treball en xarxa i la 

transversalitat esdevinguin el pal de paller per al disseny de les línies d’actuació i 

l’elaboració del document estratègic. En un context social complex i de canvis ràpids i 

constants esdevé imprescindible dissenyar i implementar les polítiques inclusives 

de forma compartida, assumint que els PLACI són instruments integrals que han de 

promoure la implicació d’una àmplia xarxa d’actors. Aquesta manera de construir el 

PLACI serà també la que ha guiat la fase de diagnosi i ha d’assentar les bases 

relacionals per al futur disseny. 

 

Cercant que el document de diagnosi resulti útil i adaptat a la realitat del territori, i seguint 

la guia metodològica mencionada en apartats anteriors, s’ha dut a terme un procés de 

recerca participada organitzada en les següents fases: 

 

Fase preparatòria: presentació i orientació de la diagnosi  

Fase 1: Diagnosi documental i estadística  

Fase 2: Qualitativa 

Fase 3: Participativa 

Fase 4: Tancament i validació final  
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La fase preparatòria, va tenir la finalitat de consensuar els objectius i prioritats de la 

diagnosi, així com realitzar una sessió inicial de treball i establir el pla de treball. Al seu 

torn, la fase 4, de tancament i validació final ha consistit en la devolució formal i pública 

a l’equip polític que ha de donar pas a la fase de disseny.  

 

La resta de fases suposen major complexitat metodològica, de manera que es detallen 

a continuació.  

 

2.2. Fase 1: Diagnosi documental i estadística, metodologia 
quantitativa  

 

En aquest moment del procés, els objectius són els de recollir, analitzar i ordenar 

informació respecte la situació social a la comarca en termes de vulnerabilitat, així com 

elaborar l’anàlisi de forma acurada, ordenada i entenedora. Aquesta informació s’ha anat 

construint de manera progressiva i respon als eixos fonamentals de l’estudi de la 

vulnerabilitat.  

 

D’aquesta manera, la metodologia a implementar en el moment inicial ha estat  

predominantment quantitativa, en la que s’ha construït un sistema d’indicadors 

consensuats per la Diputació de Barcelona (vegeu document metodològic de regència). 

Per tal de donar resposta a l’objectiu territorial de la diagnosi i a la diferent situació dels 

municipis de la comarca en la mesura del possible es faciliten les dades per a diferents 

conjunts territorials4. 

 

• Osona conjunt 

• Osona sense Vic/Manlleu 

 

En relació a les tècniques de recerca:   

A. Anàlisi documental: examinant informacions preexistents mitjançant la revisió 

dels registres accessibles: memòries, estudis, etc. 

B. Anàlisi quantitativa: a través de la cerca i l’explotació de dades estadístiques 

secundàries: dels ajuntaments, del Consorci, així com IDESCAT, INE, etc. I 

específicament de l’Observatori Socieconòmic d’Osona. 

 

En aquesta etapa cal tenir present que la Comarca d’Osona  presenta una gran 

complexitat tant territorial i institucional. Aquesta complexitat implica també que 

existeixen múltiples organismes, entre els que es compta i destaquen la Universitat de 

Vic i Creacció. Així, es disposa de molta documentació, amb objectius, dades, 

classificacions i conclusions diferents. Al seu torn, l’accessibilitat a múltiples fonts de 

dades, promoguda per diversos ens (Idescat, HERMES-DIBA, etc.), però especialment 

pel treball fet des de Creacció en la seva elaboració, anàlisi i difusió implica la 

disponibilitat de gran quantitat de dades i múltiples perspectives d’anàlisis. Aquesta 

 
4 :Cal tenir present que, donat el volum de població que resideix en bona part dels municipis de la comarca, algunes 

dades no estan disponibles, ja que algunes fonts difonen resultats per municipis d’una determinada grandària municipal, 
per exemple, municipis de més de 20.000 hab. o de més de 5.000 hab. 
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particularitat, no tant present en altres territoris ni de manera tant intensa, permet afirmar 

que és relativament fàcil i àgil accedir al detall de la informació territorial o per focus i 

temàtiques. Cal tenir present doncs que la finalitat d’aquesta etapa no és realitzar una 

diagnosi de tot el que es pot saber sobre la comarca i les seves diferències, sinó parar 

atenció en el que és rellevant i significatiu per abordar en el futur l’acció inclusiva 

i comunitària.  

 

A més, és una petició expressa des de l’equip de treball, l’elaborar un informe 

estadístic àgil que permeti parar atenció als elements substantius de les fases 

posteriors, de manera que per abordar el detall o la focalització es convida al lector/a 

accedir als ens i navegadors de dades indicats.  

 

2.3. Fase 2: Metodologia qualitativa   
 

Per complementar les tasques anteriors i concretar els indicadors quantitatius tot i 

aportant elements explicatius per a les dades basats en la realitat territorial i les seves 

dinàmiques i trajectòria, s’han dut a terme entrevistes i sessions de treball grupal. 

Concretament: 

 

• 4 entrevistes (temàtiques): personals i grupals a agents clau.  

• 3 grups de discussió  

 

Taula 1. Entrevistes i grups de discussió realitzats 
 Data Temàtica Participants Durada 

Entrevista 1 31/03/2021 Envelliment  3 1:45 

Entrevista 2 06/04/2021 Infància i adolescència  1 1:00 

Entrevista 3 08/04/2021 Formació i inserció 4 1:30 

Entrevista 4 28/04/2021 Infància i adolescència  2 1:10 

Grup 1 08/06/2021 Envelliment  4 1:30 

Grup 2 10/06/2021 Formació i inserció 6 1:45 

Grup 3 21/06/2021 Infància i adolescència  7 1:40 

Total     27 10:20 
Font: Elaboració pròpia 

 

Les entrevistes i els grups de discussió han treballat a mode d'avaluació crítica sobre 

els aspectes clau de l'anàlisi. Degut a la situació sanitària i les mesures preventives 

adoptades totes han estat virtuals. No s’han utilitzat pràctiques de dinamització dirigida 

específiques per tal d’agilitar la participació en entorns virtuals, i facilitar també que tots 

i totes els representats.  
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2.4. Fase 3: Participativa 
 

Finalment, es va realitzar una sessió participativa final. Si en les fases anteriors, es van 

debatre sobre les problemàtiques, perfils, recursos i agents la finalitat d’aquesta darrera 

fase ha estat la d’orientar el disseny estratègic i d’actuacions d’un futur PLACI de 

la Comarca d’Osona. Així, els i les participants van treballar les seves aportacions a 

donant resposta dos interrogants clau per cada àmbit de treball: 

 

• Fortaleses i debilitats 

• Reptes a abordar a la fase de disseny 

 

La sessió va ser presencial i es va dur a terme el 17/09/2021 entre les 9:30 i les 13:30h 

(4h). Van participar 44 professionals. A continuació es faciliten els detalls del nombre 

i característiques dels i les participants:  

Taula 2. Participants en la dinàmica participativa 
 Participants % 

Tipus ens/perfil 

Adm. Pública 36 81,8 

Tercer Sector 5 11,4 

Experts/es 3 6,8 

Detall territorial 

ABSS Consorci d’Osona de Serveis Socials 6 13,6 

CSS- Acció Comunitària 4 9,1 

SSB Torelló 4 9,1 

Mancomunitat 3 6,8 

ABSS Mancomunitat 2 4,5 

Consorci d’Osona Serveis Socials 2 4,5 

EAIA Osona 2 4,5 

Oficina Jove Osona- Consell Comarcal 2 4,5 

Aj. Manlleu 1 2,3 

Consell Esportiu Os. 1 2,3 

Creacció (conjunt del territori) 1 2,3 

CRP 1 2,3 

Esports- Ajuntament Masies de Voltregà 1 2,3 

OMA Torelló 1 2,3 

OPE Manlleu 1 2,3 

Salut/ asp comunitària 1 2,3 

Salut/siso 1 2,3 

SSB Centelles 1 2,3 

SSB Vic 1 2,3 

Persones expertes i Tercer Sector (conjunt del territori) 

UVIC 2 4,5 

Ashes 2 4,5 

Ampans 1 2,3 

Caritas 1 2,3 

SIENA 1 2,3 

Osonament 1 2,3 

Total  44 100% 
Font: Elaboració pròpia  
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Taula 3. Participants en la dinàmica participativa. Detall per línia de treball 
 Participants % 

Infància i Adolescència 18 40,9 

Ocupació i Inserció Sociolaboral 13 29,5 

Envelliment 11 25,0 

Coordinació 1 2,3 

No identificat 1 2,3 

Total  44 100% 
Font: Elaboració pròpia 

 

2.5. Consideracions sobre els continguts de les diferents fases, 
instruments addicionals i anàlisi de resultats  

 

Un cop exposades les fases dissenyades i executades per genera informació que 

permeti dissenyar el futur PLACI d’Osona, es fa necessari exposar unes breus 

consideracions sobre els continguts tractats en les diferents fases i l’anàlisi de resultats. 

D’acord al pla de treball, a cada una de les fases s’han d’abordar uns continguts 

essencials. Tanmateix, l’experiència en el context actual i en una comarca amb gran 

diversitat d’agents i professionals és que els continguts de totes les parts es generen en 

totes les fases. Així, malgrat en la fase d’entrevistes es voldria focalitzar en major 

mesura en la identificació de recursos, aquesta informació s’ha anat construint al llarg 

de totes les sessions. Igualment, sobre els perfils, agents, així com sobre els reptes, que 

van emergint al llarg de les diferents accions.  

 

Cal parar especial atenció als continguts sobre els recursos i els agents. En primer lloc 

en relació als recursos, la dificultat per fer-los emergir durant les sessions qualitatives 

va implicar la necessitat d’elaborar un qüestionari a mida per identificar-los i sistematitzar 

en la mesura del possible aquesta informació. Els resultats d’aquest instrument són així 

i tot parcials, tal i com s’analitza en el capítol dedicat a aquest element. Així, recollir i 

sistematitzar la informació sobre els recursos del conjunt de la Comarca d’Osona  ha de 

ser un projecte a llarg termini que pot veure’s accelerat durant la fase de disseny del 

PLACI.  

 

Igualment, la complexitat d’actors i agents que intervenen en el territori d’Osona, 

requereix d’ampliació, seguiment i actualització de la informació identificada. No tant 

amb una vocació de cens com de determinar els agents substantius i les relacions que 

caldria establir i/o consolidar per avançar cap al treball inclusiu i comunitari.  

 

2.6. Estructura del document 
 

Finalment, seguint la metodologia exposada, el document que es presenta a continuació 

s’estructura amb el següent esquema de continguts.  

 

En primer lloc s’exposen els resultats dels indicadors quantitatius de cada un dels 

àmbits de vulnerabilitat i exclusió social definits. Aquests s’emmarquen en el context 

demogràfic local.  
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Com s’ha indicat en l’apartat metodològic, la gran quantitat de fonts de dades 

estadístiques i elaboracions disponibles en l’actualitat fan necessària la selecció 

d’aquells elements clau. Al seu torn, per a la simplificació de la lectura els resultats es 

concentren el context comarcal, en la majoria de casos, i quan escau les diferències 

territorials esmentades en l’apartat anterior. Els esforços també han estat orientats a fer 

una exposició entenedora i comprensible, que destaqui la lectura sociològica 

significativa.  

 

En segon lloc, s’analitzen els resultats de les dinàmiques qualitatives. Aquesta anàlisi 

dona sentit al context d’intervenció i és clau per donar pas al disseny d’actuacions. 

L’anàlisi s’ha concentrat en un primer apartat de context, problemàtiques i perfils.  

 

A continuació s’exposen els resultats sobre l’anàlisi qualitativa dels recursos i actors 

socials. Aquests apartats s’acompanyen dels reculls identificats durant el procés.  

 

Finalment, s’exposen els resultats relatius als reptes que, a partir de l’experiència dels 

i les professionals participats, ha de fer front el municipi en els propers anys i que han 

de ser la base per abordar la fase de disseny d’actuacions.  
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3. Mapa de vulnerabilitats de la Comarca d’Osona 
 

3.1. Context demogràfic  
 

3.1.1. Introducció 

 

L’estructura demogràfica no sol ser considerada una dimensió de l’anàlisi de la 

vulnerabilitat social. Tanmateix, cal tenir present que es tracta de la base poblacional i 

social a partir de la qual les magnituds i tendències de la resta de fenòmens socials es 

veuen quantificats, el que determina per tant les necessitats i demandes socials, en 

volum i intensitat.  

 

Per aquest motiu s’inicia l’anàlisi de la situació de la Comarca d’Osona  repassant 

l’estructura de la població. En termes de valors crítics cal parar especial atenció com a 

indicadors de vulnerabilitat els relatius a l’edat de la població i l’estrangeria.  

 

Àmbit sociodemogràfic: Estructura d’indicadors  

Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Edat de la 
població 

1 Índex d'envelliment 
Relació entre la població de 65 anys i 
més i la població de 0 a 15 anys. 

2 
Índex de 
sobreenvelliment 

Relació entre la població de 75 anys i 
més amb la població de 65 i més. 

3 
Índex de 
dependència global 

Mesura la càrrega que per a la població 
en edat de treballar (16 a 64 anys) 
representa la població en edats 
dependents (0-15 i de 65 i més). 

4 
Índex de 
reemplaçament de la 
població d'edat activa 

Relació entre la població propera a la 
jubilació(60-64 anys) i la població 
propera a incorporar-se al mercat 
laboral (15 y 19 anys) 

Estrangeria 

5 
Taxa d'estrangeria 
global 

Pes de la població de nacionalitat 
estrangera sobre el total de població 

6 
% Població d'origen 
extracomunitària 

Pes de la població de nacionalitat 
estrangera sobre el total de població 

 

Tot i això, abans d’entrar en detall sobre la situació dels indicadors clau es donen 

algunes dades de context ampliat. 

 

3.1.2. Total i evolució  

 

Segons les dades oficials del padró continu de població, a 1 de gener de 2020 la 

Comarca d’Osona  compta amb 163.702 ciutadans i ciutadanes empadronats i una 

densitat total (bruta) de 131,47hab./km2. 
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Taula 4. Població i densitat. 2020. Comparativa comarcal 

Territori 
Població 

2020 

% 
població 

Densitat 

Osona 163.702 100,0 131,47 

1 Vic 47.630 29,1 1.557,55 

2 Manlleu 20.912 12,8 1.213,70 

3 Torelló 14.400 8,8 1.068,25 

4 Tona 8.356 5,1 505,20 

5 Centelles 7.513 4,6 494,93 

6 Taradell 6.640 4,1 250,76 

7 Roda de Ter 6.490 4,0 2.910,31 

8 Balenyà 3.840 2,3 221,07 

9 Seva 3.544 2,2 116,58 

10 Sant Hipòlit de Voltregà 3.540 2,2 3.847,83 

11 Sant Julià de Vilatorta 3.140 1,9 196,99 

12 Masies de Voltregà, les 3.132 1,9 140,13 

13 Gurb 2.713 1,7 52,61 

14 Prats de Lluçanès 2.604 1,6 188,97 

15 Calldetenes 2.513 1,5 433,28 

16 Sant Pere de Torelló 2.470 1,5 44,80 

17 Santa Eugènia de Berga 2.278 1,4 324,96 

18 Folgueroles 2.265 1,4 216,33 

19 Esquirol, l' 2.186 1,3 35,37 

20 Sant Quirze de Besora 2.154 1,3 265,93 

21 Sant Vicenç de Torelló 2.058 1,3 313,72 

22 Santa Eulàlia de Riuprimer 1.383 0,8 100,07 

23 Olost 1.202 0,7 40,93 

24 Sant Martí de Centelles 1.184 0,7 46,34 

25 Viladrau 1.047 0,6 20,64 

26 Montesquiu 1.030 0,6 208,50 

27 Sant Bartomeu del Grau 884 0,5 25,70 

28 Masies de Roda, les 719 0,4 43,81 

29 Muntanyola 632 0,4 15,68 

30 Sant Boi de Lluçanès 580 0,4 29,70 

31 Oristà 549 0,3 8,02 

32 Perafita 405 0,2 20,67 

33 Orís 322 0,2 11,85 

34 Tavèrnoles 322 0,2 17,16 

35 Vilanova de Sau 312 0,2 5,30 

36 Lluçà 276 0,2 5,21 

37 Malla 272 0,2 24,70 

38 Rupit i Pruit 271 0,2 5,67 

39 Alpens 261 0,2 18,91 

40 Brull, el 258 0,2 6,29 

41 Espinelves 221 0,1 12,68 

42 Sora 212 0,1 6,68 

43 Santa Cecília de Voltregà 182 0,1 21,09 

44 Vidrà 177 0,1 5,15 

45 Santa Maria de Besora 161 0,1 6,51 

46 Sant Martí d'Albars 114 0,1 7,74 

47 Tavertet 105 0,1 3,23 

48 Sant Agustí de Lluçanès 89 0,1 6,73 

49 Sobremunt 78 0,0 5,66 

50 Sant Sadurní d'Osormort 76 0,0 2,48 

Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Padró continu i indicadors geogràfics. 
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La comarca la formen un gran volum de municipis (50) que tenen característiques 

molt diverses tant en volum com en densitat.  

 

• Així, Vic i Manlleu suposen més del 40% de la població de la comarca (Vic sol és 

el 29,1%). Són municipis amb força densitat de població però encara hi ha municipis 

que amb molt poca població són molt més densos, com ara Roda de Ter i Sant 

Hipòlit de Voltregà.  

 

• Aquestes grans desigualtats es mostren en part a la taula següent, ja que sense 

l’efecte de Vic i Malleu Osona és una comarca molt poc densa.  

 

Taula 5. Població i densitat. 2020. Detall zones  

Territori 
Població 

2020 
% 

població  
Densitat 

Osona 163.702 100,0 131,47 

Vic + Manlleu 68.542 41,9 1.433,63 

Resta d'Osona 95.160 58,1 79,47 
Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Padró continu i indicadors geogràfics. 

 

Des de l’any 2015 la comarca ha augmentat en 8.777 hab. amb una taxa de creixement 

positiva (+5,67%). Si no es tenen en compte els grans municipis la variació és molt 

menor (2.961,00) i també de menor ritme (+3,21% en total). 

 

Gràfic 1. Evolució de la població. 2015-2020. Comparativa comarcal 

 
Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Padró continu 
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Taula 6. Població: variació i taxa de variació. 2015-2020. Comparativa comarcal 

Any 

Osona 

Hab. 
Variació 

interanual 

Taxa 
variació 

interanual 
(%) 

2.020 163.702 2.881 1,79 

2.019 160.821 2.487 1,57 

2.018 158.334 1.762 1,13 

2.017 156.572 931 0,60 

2.016 155.641 716 0,46 

2.015 154.925   

Total 2015-2020   8.777 5,67 
Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Padró continu 

 

• Si es paren atenció a les zones d’interès es pot observar que Vic i Manlleu 

acumulen el creixement poblacional (+9,27%) i la resta de territori creix a un molt 

menor ritme (+3,21%). De fet hi ha territoris, com ara el Lluçanès perden població.  
 

Taula 7. Població: variació i taxa de variació. 2015-2020. Detall territorial 

Any 

Vic + Manlleu Resta d’Osona 

Hab. 
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2.020 68.542 1.755 2,63 95.160 1.126,00 1,20 

2.019 66.787 1.553 2,38 94.034 934,00 1,00 

2.018 65.234 1.263 1,97 93.100 499,00 0,54 

2.017 63.971 580 0,91 92.601 351,00 0,38 

2.016 63.391 665 0,43 92.250 51,00 0,06 

2.015 62.726   92.199   

Total 2015-2020   5.816 9,27   2.961,00 3,21 
Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Padró continu 

 

 

La població d’Osona es distribueix de 

manera quasi exacta entre homes i 

dones. Aquesta és la tònica general a 

Catalunya excepte en alguns grups 

d’edat, nacionalitat o lloc de naixement. 

En les zones analitzades la distribució 

és similar, de manera que en conjunt no 

es detecta feminització ni 

masculinització poblacional.  

 

Gràfic 2. Població segons sexe. 2020. 

Osona 

 
Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. 

Padró continu
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Taula 8. Gènere. Comparativa comarcal 

Gènere 
Osona 

Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d’Osona 

Hab. % Hab. % Hab. % 

Home 82.298 50,3 34.610 50,5 47.688 50,1 

Dona 81.404 49,7 33.932 49,5 47.472 49,9 

Total  163.702 100,0 68.542 100,0 95.160 100,0 
Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Padró continu 

 

3.1.3. Estructura d’edats 

 

Una variable clau en aquesta diagnosi és l’edat, doncs pel personal tècnic, especialment 

la infància i l’adolescència i l’envelliment són focus en relació a la vulnerabilitat.  
 

D’aquesta manera, el present apartat descriu les principals dades de població per 

aprofundir posteriorment al detall de la població gran i de la població més jove.  
 

En conjunt l’estructura de població d’Osona per edats és molt similar a la del conjunt 

de Catalunya, on el gran gruix de la població se situa en les edats centrals (35 a 64 

anys).  

 

• Així, el grup de població amb més pes és el que té entre 35 a 64 anys (44,3%) 

 

• El segon grup més nombrós és el de persones joves de 15 a 34 anys (22,3%), 

però en aquest cas, entre els 20 i 24 i entre els 25 i 29 anys s’observa un aprimament 

del volum de població. Cal tenir present que es tracta d’edats d’inici d’emancipació 

i finalització dels estudis superiors.  

 

• La població infantil suposa el 13,2%.  

 

• Cal dir que la Gent Gran, major de 65 anys són el 20% de la població, entre els 

quals els que superen els 75 anys són pràcticament la meitat 9,8%. 

 

  



21 

 

Gràfic 3. Piràmide de població 2020. Comparativa comarcal 

Osona

 

Osona sense Vic ni Manlleu 

 

 

Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Padró continu. 

 

És important fer alguns matisos per territoris: 

 

• A Vic i Manlleu l’estructura és molt similar a la comentada.  

 

• A la resta d’Osona, o si no es té en compte Vic ni Manlleu, la situació és una mica 

diferent doncs es redueix el pes de la infància (del 17,2% a Vic i Manlleu al 15,3%) 

i també el de la joventut (del 23,9 al 20,3%).  

 

Augmenta el pes percentual de la població gran. Cal tenir present de nou, que 

existeixen territoris on aquestes tendències són molt més intenses.  

 

Per tant, excepte en l’edat de 34 a 64 anys, la resta de grups tenen un pes 

diferenciat en funció del territori que s’analitzi.  

 

Una altra qüestió rellevant i diferencial d’Osona és que homes i dones tenen volums 

diferents en els diferents territoris i edats.  

 

• En la infància menys homes 

• De 15 a 64 més homes, edats potencialment productives en el mercat laboral.  

• A patir dels 75 més dones. 

 

És un patró més extrem en el cas de Vic i Manlleu. L’estrangeria serà un factor que ens 

ajudarà a entendre aquestes dinàmiques observades.  
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Taula 9.Estructura d’edats 2020. Total Osona 

Edats 

Osona 

Hab. 

Homes Dones Total 

0 a 14 anys 13.586 12.751 26.337 

15 a 34 anys 18.818 17.225 36.043 

35 a 64 anys 37.121 34.766 71.887 

65 a 74 anys 7.234 7.771 15.005 

75 i més anys  5.539 8.891 14.430 

Total 82.298 81.404 163.702 

  
% 

Homes Dones Total 

0 a 14 anys 16,5 15,7 16,1 

15 a 34 anys 22,9 21,2 22,0 

35 a 64 anys 45,1 42,7 43,9 

65 a 74 anys 8,8 9,5 9,2 

75 i més anys  6,7 10,9 8,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Padró continu. 

 

Taula 10.Estructura d’edats 2020. Comparativa comarcal 

Edats 

Vic + Manlleu Resta d’Osona 

Hab. 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

0 a 14 anys 6.068 5.717 11.785 7.518 7.034 14.552 

15 a 34 anys 8.677 7.717 16.394 10.141 9.508 19.649 

35 a 64 anys 15.314 14.048 29.362 21.807 20.718 42.525 

65 a 74 anys 2.546 3.017 5.563 4.688 4.754 9.442 

75 i més anys  2.005 3.433 5.438 3.534 5.458 8.992 

Total 34.610 33.932 68.542 47.688 47.472 95.160 

  
% 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

0 a 14 anys 17,5 16,8 17,2 15,8 14,8 15,3 

15 a 34 anys 25,1 22,7 23,9 21,3 20,0 20,6 

35 a 64 anys 44,2 41,4 42,8 45,7 43,6 44,7 

65 a 74 anys 7,4 8,9 8,1 9,8 10,0 9,9 

75 i més anys  5,8 10,1 7,9 7,4 11,5 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Padró continu. 

 

 

3.1.4. Creixement natural i migratori.  
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La població d’Osona no creix de manera natural, si bé el 2016 va ser un any amb un 

saldo positiu 0,7‰, i van néixer més persones que no pas van traspassar, la resta d’anys 

és zero o negatiu.  

 

De nou, les diferències territorials són remarcables.  

 

• Osona sense Vic ni Manlleu perd població de manera natural (-1,3‰) 

 

• De fet Vic i Manlleu creixen (en 2019, l’any que menys, +1,8‰) de manera natural. 

 

Taula 11. Estimació del creixement natural 2016-2019. Comparativa comarcal 

Any 
Osona 

Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d’Osona 

Hab. 
Variació 

‰ 
Hab. 

Variació 
‰ 

Hab. 
Variació 

‰ 

2016 155.641   63.391   92.250   

2017 156.572   63.971   92.601   

2018 158.334   65.234   93.100   

2019 160.821   66.787   94.034   

Naixements   Taxa 1   Taxa 1   Taxa 1 

2016 1.463 9,4 670 10,6 793 8,6 

2017 1.442 9,2 697 10,9 745 8,0 

2018 1.422 9,0 698 10,7 724 7,8 

2019 1.396 8,7 679 10,2 717 7,6 

Defuncions   Taxa 2   Taxa 2   Taxa 2 

2016 1.355 8,7 513 8,1 842 9,1 

2017 1.472 9,4 549 8,6 923 10,0 

2018 1.426 9,0 527 8,1 899 9,7 

2019 1.393 8,7 556 8,3 837 8,9 

Creixement natural Creixement Taxa 3 Creixement Taxa 3 Creixement Taxa 3 

2016 108 0,7 157 2,5 -49 -0,5 

2017 -30 -0,2 148 2,3 -178 -1,9 

2018 -4 0,0 171 2,6 -175 -1,9 

2019 3 0,0 123 1,8 -120 -1,3 
Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Explotació del registre civil. 
Definicions: 
Creixement natural: diferència entre els naixements i defuncions 

Taxa de creixement natural: taxa de natalitat-taxa de mortalitat.  

NOTA: cal tenir present que els càlculs no segueixen els criteris exactes de l’estadística oficial ja que per exemple, la 

taxa de creixement en sentit estricte equival al quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat 

i la població a meitat del període No es disposa de la informació sobre la població a meitat del període. 

  



 24 

D’aquesta manera, el creixement d’Osona es deu principalment als moviments 

migratoris +18,9‰ en 2019. Aquests creixements es deuen en major mesura a les 

migracions procedents de fora d’Espanya (14,7‰) i en molt menor grau a les 

procedents de dins (4,2‰). 

 

• En conjunt des de 2018, els creixements deguts a la migració, especialment la 

migració exterior, han augmentat.  

 

Quant a les diferències territorials, cal destacar:  

 

• En 2019, totes les agrupacions territorials analitzades creixen per raons migratòries. 

Vic i Manlleu més (25,8‰) i bàsicament per persones provinents de fora d’Espanya 

(25,7‰).  

• En canvi, la resta d’Osona ho fan una mica menys i a parts iguals entre migracions 

de dins d’Espanya i de fora.  

 

Taula 12. Saldos migratoris 2016-2019. Comparativa comarcal 

Any 

Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d’Osona 

Hab. 
Variació 

‰ 
Hab. 

Variació 
‰ 

Hab. 
Variació 

‰ 

2016 155.641   63.391  92.250   

2017 156.572   63.971  92.601   

2018 158.334   65.234  93.100   

2019 160.821   66.787  94.034   

Saldo migratori interior 

2016 513 3,3 179 2,8 334 3,6 

2017 819 5,2 493 7,7 326 3,5 

2018 761 4,8 194 3,0 567 6,1 

2019 680 4,2 10 0,1 670 7,1 

Saldo migratori exterior 

2016 792 5,1 572 9,0 220 2,4 

2017 1.351 8,6 922 14,4 429 4,6 

2018 1.711 10,8 1.107 17,0 604 6,5 

2019 2.364 14,7 1.715 25,7 649 6,9 

Saldo migratori total 

2016 1.305 8,4 751 11,8 554 6,0 

2017 2.170 13,9 1.415 22,1 755 8,2 

2018 2.472 15,6 1.301 19,9 1.171 12,6 

2019 3.044 18,9 1.725 25,8 1.319 14,0 
Font: Elaboració pròpia partir de: Creacció i IDESCAT. Altes i baixes del padró.  
Definicions: 
Saldo migratori interior: diferència entre les immigracions i les emigracions interiors 
Saldo migratori exterior: diferència entre les immigracions i les emigracions exteriors 
Saldo migratori total: diferència entre les immigracions i les emigracions totals 
Taxa de migració (interior, exterior i total): saldo migratori*1.000/població en l’any.* 
NOTA: cal tenir present que els càlculs no segueixen els criteris exactes de l’estadística oficial ja que per exemple, la 
taxa de migració en sentit estricte equival al quocient entre el saldo migratori en un any determinat i la població a meitat 
del període. No es disposa de la informació sobre la població a meitat del període.  
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3.1.5. Taxes d’estrangeria. Descripció de la població estrangera 

 

En 2020, el 16% de la població empadronada a Osona és de nacionalitat 

estrangera, i el 14,0% de nacionalitat extracomunitària. Un tret específic d’Osona és 

que una gran part població estrangera té nacionalitat africana (9,3%) sent la resta de 

nacionalitats molt més minoritàries, també la població de nacionalitat d’Amèrica del Sud.  

 

En tots els territoris la majoria de la població estrangera és quasi en la totalitat 

extracomunitària i bàsicament de l’Africa.  

 

A nivell territorial: 

 

• Els percentatges però són molt diferents. Així, a Vic i Manlleu 1 de cada 4 

ciutadans i ciutadanes són estrangers extracomunitaris (24,7%) mentre que a la 

resta d’Osona és el 6,4%), és a dir un terç.  

Gràfic 4. Taxa d’estrangeria global i taxa d’estrangeria extracomunitària. 2020. 

Comparativa comarcal 

 
Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu 
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Taula 13. Nacionalitat. 2020. Comparativa comarcal 

Nacionalitat 
Osona 

Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d’Osona 

Hab. % Hab. % Hab. % 

Espanyola 136.830 83,6 49.579 72,3 87.251 91,7 

Estrangera 26.872 16,4 18.963 27,7 7.909 8,3 

Àfrica 15.223 9,3 11.417 16,7 3.806 4,0 

Resta de la Unió 
Europea 

3.835 2,3 1.999 2,9 1.836 1,9 

Àsia i Oceania 3.420 2,1 2.967 4,3 453 0,5 

Amèrica del Sud 2.577 1,6 1.659 2,4 918 1,0 

Amèrica del Nord i 
Central 

984 0,6 483 0,7 501 0,5 

Resta d'Europa 833 0,5 438 0,6 395 0,4 

Total 163.702 100,0 68.542 100,0 95.160 100,0 
Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu 
 

3.1.6. Envelliment 

 

Com s’ha comentat a l’inici del capítol, l’envelliment de la població sol ser un element 

d’anàlisi aprofundida en l’estudi de la vulnerabilitat, doncs és considerat en major grau 

un factor de risc en les condicions de vida, l’accés als recursos i l’exercici de drets.  

 

En 2020 Osona té un índex d’envelliment de 111,76 és a dir hi ha 112 persones majors 

de 65 anys per cada 100 menors de 15.  

 

La població gran però esta força sobreenvellida, doncs el 49,02% té 75 anys i més.  

 

Els efectes en els indicadors d’envelliment secundaris i que són especialment útils per 

l’anàlisi del mercat laboral i de protecció social, arrosseguen aquests efectes.  

 

D’una banda, l’índex de dependència global, és a dir, la càrrega que la població 

inactiva suposa per a la població potencialment activa és del 51,67%. 

Concretament, de cada 100 persones en edat activa 52 són persones inactives, de 

manera que la població inactiva té força pes sobre la potencialment activa.  

 

Al seu torn, cal tenir present que Osona en conjunt destaca per les dificultats de la 

població econòmicament activa de reemplaçar-se, és a dir, la relació entre la 

població propera a la jubilació (60-64 anys) i la població propera a incorporar-se al 

mercat laboral (15 i 19 anys). 

 

Per cada 100 habitants de 15 a 19 anys hi ha 115,46 persones de 60 a 64 anys, de tal 

manera que la població potencialment activa decreix, ja que per cada 100 persones 

joves que potencialment poden entrar en el mercat de treball en surten 115 persones 

quan es jubilen.  
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• En línia amb les piràmides de població comentades en aquest apartat, les dones 

són una població més envellida (130,67 d’envelliment) i també més sobreenvellida 

(53,36%). També tenen major dependència global (56,57%) i major tendència a no 

poder reemplaçar-se com a població potencialment activa (120,93%).  

 

• El que és el mateix, entre els homes hi ha menor envelliment i sobreenvelliment i 

són una població menys dependent intergeneracional. Ara bé, aquests índex no 

permeten reduir prou la capacitat de reemplaçament.  

 

Com és lògic, seguint tot el comentat en el present capítol, les diferències territorials 

són importants.  

 

• Vic i Manlleu mostren nivells d’envelliment menors (93,35%), i també menor 

sobreenvelliment (49,43%). A més són una població menys dependent 

intergeneracionalment (49,80%), però no són indicadors que permetin reduir 

prou la capacitat de reemplaçament que continua sent superior 100 (101,12%).  

 

• La resta d’Osona té un patró similar al global comentat.  

 

Taula 14. Índexs d’envelliment (%). 2020.  

  

Osona 

Home Dona Total 

Índex d'envelliment 94,02 130,67 111,76 

Índex de sobreenvelliment 43,36 53,36 49,02 

Índex de dependència 47,12 56,57 51,67 

Índex de reemplaçament 110,49 120,93 115,46 

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu 
Definicions: 
Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 15 anys. 
Relació entre la població de 75 anys i més amb la població de 65 i més. 
Mesura la càrrega que per a la població en edat de treballar (16 a 64 anys) representa la població en edats dependents 
(0-15 i de 65 i més). 
Relació entre la població propera a la jubilació(60-64 anys) i la població propera a incorporar-se al mercat laboral (15 y 
19 anys) 

 

Taula 15. Índexs d’envelliment (%) . 2020. Detall zones 

  
  

Vic + Manlleu Resta d’Osona 

Home Dona Total Home Dona Total 

Índex d'envelliment 75,00 112,82 93,35 109,36 145,18 126,68 

Índex de sobreenvelliment 44,06 53,22 49,43 42,98 53,45 48,78 

Índex de dependència 44,26 55,90 49,80 49,27 57,06 53,05 

Índex de reemplaçament 94,50 108,57 101,12 122,71 129,99 126,21 

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu 
Definicions: 
Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 15 anys. 
Relació entre la població de 75 anys i més amb la població de 65 i més. 
Mesura la càrrega que per a la població en edat de treballar (16 a 64 anys) representa la població en edats dependents 
(0-15 i de 65 i més). 
Relació entre la població propera a la jubilació(60-64 anys) i la població propera a incorporar-se al mercat laboral (15 y 
19 anys) 
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3.2. Dimensió econòmica  
 

3.2.1. Introducció 

 

Abans d’aprofundir en la dimensió laboral, cal fer un breu repàs als aspectes relacionats 

amb l’economia de la Comarca d’Osona , en tant que una de les dimensions clau de 

qualsevol societat, i per tant, una de les vessants en les que els condicionants de 

l’exclusió social tenen les seves arrels més fortes.  

 

Com és conegut, la societat catalana, ha patit dues crisis que han afectat l’economia 

greument, de manera que l’estructura productiva i l’ocupació han estat en el focus 

d’anàlisis. L’accessibilitat a la informació i la generació de dades ha fet que es disposin 

de multitud d’informes i anàlisis, així com navegadors de dades. A Osona, Creacció és 

l’ens que facilita major coneixement i reflexió sobre l’economia comarcal, oferint 

informació detallada i actualitzada sobre l’estructura productiva i l’ocupació5. Però es 

poden identificar altres exercicis interessants. Entre els darrers generats es pot destacar 

la Mesura de Desenvolupament Econòmic Local (MesuraDEL) que ha elaborat la 

Diputació de Barcelona en col·laboració amb diversos observatoris, entre ells Creacció. 

Tota la informació sobre els indicadors i com es construeix l’índex sintètic que elabora, 

estan disponibles al navegador6, que també permet elaborar mapes.  

 

Altres ens i operacions destacables, a més del divulgador HERMES de la DIBA7, per 

conèixer bé l’economia local són l’Atles de distribució de renda de les llars (INE)8 o l’ 

Índex socioeconòmic compost (ASPB)9.  

 

D’altra banda, cal tenir present que la separació entre l’estructura econòmica i el mercat 

de treball és sovint complexa de tal manera que a continuació es presenta informació 

més relacionada amb les magnituds econòmiques, mentre que en l’apartat següent 

s’aborden les dades clau més centrades en el mercat de treball, principalment amb els 

i les treballadores.  

 

Abans, però, es faciliten algunes dades de context per comprendre com és el municipi 

quant a l’activitat econòmica i que pretenen respondre a les següents preguntes clau: 

 

• Com és la producció? 

• Quins sectors generen aquesta producció? 

• Com són les empreses? 

  

 
5 En aquest sentit és molt recomanable la lectura dels informes de competitivitat que elabora Creacció. Accessibles a: 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=Informe_competitivitat_osona  
6 Accessible a: https://www.diba.cat/hg2/mesuraDEL.htm  
7 Accessible a: https://www.diba.cat/hg2/presentaciomun.asp?prid=1228  
8 Accessible a: https://www.ine.es/experimental/atlas/experimental_atlas.htm  
9 Accessible a: http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-desigualtats-salut/dades-actuals/  

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=Informe_competitivitat_osona
https://www.diba.cat/hg2/mesuraDEL.htm
https://www.diba.cat/hg2/presentaciomun.asp?prid=1228
https://www.ine.es/experimental/atlas/experimental_atlas.htm
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-desigualtats-salut/dades-actuals/
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En primer lloc, en relació a com és la producció i la contribució a la producció catalana, 

la Comarca d’Osona  genera un PIB per càpita de 29.600 euros en 2018, lleugerament 

per sota de la mitjana catalana (31.200 € per càpita).  

 

• Pràcticament la meitat del PIB el generen Vic i Manlleu (48%), però la diferència 

entre els dos municipis en relació a las habitants és molt gran. Així, mentre que 

a Vic el PIB per habitant és de 42.300€ a Manlleu és menys de la meitat (18.800€), 

A més alguns dels municipis analitzats tenen un PIB per càpita molt baix, com 

és el cas de Roda de Ter (13.300€) 
 

En resum, Osona és una comarca amb una contribució mitjana en termes 

productius i que es caracteritza per grans desigualtats entre els seus municipis10.  
 

Taula 16. PIB 2018. Comparativa comarcal 

Territori 
PIB  

milions  
d'euros 

PIB per  
habitant.  

milers d'euros 

PIB  per habitant. 
Índex  

Catalunya = 100 

Osona  4.669,60 29,6 92,9 

Vic + Manlleu 2.286,40 NE   

Resta d'Osona 2.383,20 NE   

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Actualització PIB 2019. Dades no 
disponibles per tots els municipis 
PIB: Producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de 
l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de 
mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les 
subvencions. L’àmbit geogràfic de les estimacions són els municipis més grans de 
5.000 habitants i la resta de capitals de comarca. 
NE: agregació no estimable.  

 

Taula 17. PIB 2018. Comparativa comarcal. Detall municipal 

Territori 

PIB  
milions  
d'euros 

PIB per  
habitant.  

milers d'euros 

PIB  per habitant. 
Índex  

Catalunya = 100 

Osona 4.669,60 29,6 92,9 

1 Vic 1.908,60 42,3 132,8 

2 Manlleu 377,8 18,8 58,8 

3 Torelló 313,3 22,2 69,7 

4 Centelles 206,5 28,2 88,4 

5 Tona 151,9 18,8 58,9 

6 Taradell 110,9 17,4 54,6 

7 Roda de Ter 82,0 13,3 41,70 

 Resta 1.519 NE NE 

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Actualització PIB 2019. Dades no 
disponibles per tots els municipis 
PIB: Producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de 
l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de 
mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les 
subvencions. L’àmbit geogràfic de les estimacions són els municipis més grans de 
5.000 habitants i la resta de capitals de comarca. 
NE: agregació no estimable. 

  

 
10 Les dades han estat reelaborades a partir de les publicades a l’IDESCAT.  
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Si ens fixem en quins sectors generen aquesta producció, expressat com a valor (VAB), 

es pot observar que a Osona el sector serveis genera el 57,2% del valor i en segon 

lloc la indústria (33,9%). La construcció és un sector molt minoritari (6,9% i encara més 

l’agricultura (2,1%). Així, cal tenir present que malgrat es tracti d’indústries associades 

als sectors agraris i ramaders, el sector primari no té un gran protagonisme en la 

generació de valor afegit brut a l’econòmica comarcal.  

 

• Vic i Manlleu tenen una major dedicació al sector serveis (66,2%) i pràcticament 

nul al sector agrari. En canvi, la resta d’Osona té una gran dedicació al sector 

industrial (39% del VAB) i també major dedicació que els nuclis més uns a 

construcció i agricultura (3,7%). 

 

Taula 18. % VAB per grans sectors 2018. Comparativa comarcal 

Sector 
Osona  
total 

Comparativa 

Vic + 
Manlleu 

Resta 
d'Osona 

Serveis 57,2 66,2 45,5 

Indústria 33,9 28,5 39,0 

Construcció 6,9 4,9 8,8 

Agricultura 2,1 0,5 3,7 
Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Actualització PIB 2019. El detall pel 

subsector no està disponible per cap municipi d’Osona, excepte Vic.  

VAB: Valor afegit brut representa la riquesa generada en l'economia durant el 

període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor 

dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments 

exteriors, etc.) 

 

La informació sobre els subsectors no està disponible per cap municipi d’osona, excepte 

per Vic. Es pot comentar, però, que el context comarcal, no necessàriament es 

correspon exactament amb la situació municipal, indica que les principals activitats 

del sector serveis són l’administració pública i altres serveis (29,5%), les 

immobiliàries tècniques i administratives (27,4%) i el comerç (22,9%). 

 

Per la seva banda, en el sector industrial, el domini és de l’alimentació, tèxtil, fusta, 

arts gràfiques, química i cautxú (52,8%) i la metal·lúrgia, maquinària, material 

elèctric i de transport (41,5%).  

 

• Vic té una estructura de serveis similar, i suposa pràcticament la meitat dels 

subsectors principals. Igualment, la majora del sector de transports, informació i 

comunicacions.  

 

En sector industrial en canvi l’estructura de Vic és diferent i es dedica en major 

mesura a l’alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú i les indústries 

extractives, energia, aigua i residus.  

 

A més, no té tant protagonisme en general, ja que la seva aportació tot i que 

elevada se situa per sota del 40% del conjunt de la comarca.   
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Taula 19. % VAB per subsectors 2018. Comparativa comarcal 

Subsector  

Osona Vic 

€ % € 
% sobre 
el total 

% sobre 
subsector 
comarcal 

Serveis 

Administració pública i altres 
serveis 

721,4 29,5 393,7 33,2 54,6 

Act. Immobiliàries tècniques i 
administratives 

669,4 27,4 307,1 25,9 45,9 

Comerç 559,7 22,9 270,3 22,8 48,3 
Transport, informació i 
comunicacions 

186,2 7,6 105,1 8,9 56,4 

Hostaleria 172,3 7,1 62,2 5,2 36,1 
Act. financeres i assegurances 133,0 5,4 48,5 4,1 36,5 

Total 2442,0 100,0 1186,9 100,0 48,6 

Indústria 

Alimentació, tèxtil, fusta, arts 
gràfiques, química i cautxú 

764,2 52,8 309,5 64,1 40,5 

Metal·lúrgia, maquinària, 
material elèctric i de transport 

600,9 41,5 146,3 30,3 24,3 

Indústries extractives, energia, 
aigua i residus 

82,2 5,7 26,7 5,5 32,5 

Total 1447,0 100,0 482,5 100,0 33,3 
Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Actualització PIB 2019. El detall pel subsector no està disponible 

per cap municipi d’Osona, excepte Vic.  

VAB: Valor afegit brut representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a 
diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i 
subministraments exteriors, etc.) 

 

En relació a com és el teixit empresarial, i en la mateixa línia del comentat en relació al 

VAB, les empreses d’Osona definides pels comptes de cotització estan centrades en el 

sector serveis (67,7%) i a molta distància la indústria (17,1%), que té molta més 

riquesa que el que suposa en termes de teixit empresarial. Cal tenir present que es 

tracta d’empreses petites (84,9%, 10 persones de mitjana), el que com es veurà té una 

traducció en el pes de les persones autònomes en l’economia. Tot i que hi ha algunes 

empreses grans (19), només el 15% té més de 11 treballadors/es.  

 

Com és conegut fins 2020 el teixit empresarial es reduí força (-6,78%) en un context 

general en el darrer quinquenni de destrucció d’activitat econòmica (-6,94%).  

 

• Vic i Manlleu en conjunt tenen una estructura empresarial més centrada en els 

serveis i menys en la indústria, mentre que la resta d’Osona té major 

protagonisme la indústria i la construcció tot i el domini dels serveis.  

 

Tanmateix, l’estructura de la grandària empresarial és similar, (tot i que la 

mitjana és major a Vic que a la resta) i la destrucció del teixit empresarial també 

més intensa a Vic, tant anual com quinquennal.   



 32 

 

Taula 20. Sector, grandària empresarial i variació. Comparativa comarcal  

 

Osona  
Total 

Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Serveis 3.539 67,7 1.828 77,3 1.711 59,8 
Indústria 895 17,1 302 12,8 593 20,7 
Construcció 542 10,4 190 8,0 352 12,3 
Agricultura 250 4,8 46 1,9 204 7,1 

De 0 a 10 treballadors 4.439 84,9 1.990 84,1 2.449 85,6 
De 11 a 50 treballadors 646 12,4 299 12,6 347 12,1 
De 51 a 250 treballadors 122 2,3 68 2,9 54 1,9 
Més de 250 treballadors 19 0,4 9 0,4 10 0,3 

 Empreses total 5.226 100,0 2.366 100,0 2.860 100,0 

Indicadors resum     

Grandària mitjana 10   
ND ND Variació Interanual -6,78%   

Variació Quinquennal -6,94%   
Font: HERMES DIBA a partir dels comptes de cotització. Dada 2T2020 darrera publicada per HERMES.  

ND: agregació no disponible. Dades per Vic:11;  -7,23% i -8,61%. Dades per Manlleu: 7, -8,15%, -11,52% 

 

Com s’ha explicat, la finalitat del present apartat no és aprofundir ni resumir la quantitat 

d’informació que existeix sobre les economies locals i comarcals, sinó identificar les 

dades que siguin rellevants per comprendre les condicions de vulnerabilitat.  

 

3.2.2. Indicadors clau de vulnerabilitat 

 

La visió general de la situació econòmica de la Comarca d’Osona  ha de donar pas a 

l’anàlisi dels indicadors clau de vulnerabilitat. Aquests fan referència a quatre 

subdimensions: pobresa econòmica, a partir de l’estudi de la renda de les llars i 

persones, l’assistencialitat, és a dir, el grau de dependència econòmica de les ajudes 

per al manteniment de la renda i l’estabilitat de les economies familiars i personals, i molt 

relacionat amb aquest darrera element, les dificultats econòmiques de la ciutadania, 

descrita a partir de l’estimació del nombre de ciutadans/es que depenen de pensions i 

rendes.  
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Àmbit econòmic: Estructura d’indicadors  

Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Pobresa 
econòmica 

1 
% de població amb ingressos 
per unitat de consum per sota 
de 5.000 € 

Mesura el percentatge de 
persones que viuen en 
aquesta situació 
econòmica . 

2 
% de població amb ingressos 
per unitat de consum per sota 
de 7.500 € 

3 
% de població amb ingressos 
per unitat de consum per sota 
de 10.000 € 

4 

% població amb ingressos per 
unitat de consum per sota de 
(llindars) del 40% per sota de la 
mediana 

Aproximació a les taxes 
de pobresa: mesura el 
percentatge de persones 
sota determinats llindars 
de renda. 

5 

% població amb ingressos per 
unitat de consum per sota de 
(llindars) del 50% per sota de la 
mediana 

6 

% població amb ingressos per 
unitat de consum per sota de 
(llindars) del 60% per sota de la 
mediana 

Assistencialitat 

7 
% població beneficiària de 
pensions contributives (2019)* 

Pes de les principals 
fonts assistencials sobre 
el conjunt de la població  

8 
% població beneficiària de no 
pensions contributives (2019)* 

9 
% població beneficiària de 
Renda Garantida de Ciutadania 
(2020)** 

 

A. Pobresa econòmica 

 

Com és conegut, les diferents mesures de la pobresa de les persones i llars parteixen 

dels estudis elaborats per enquesta. Tanmateix, en totes les mesures els ingressos 

són la variable més decisiva. Altres indicadors que completen i matisen la situació 

d’ingressos, han anat guanyant importància en l'àmbit europeu, i estan més alineats amb 

la mesura de l’exclusió social. Concretament, l'Estratègia EU2020 va activar l’indicador 

específic, denominat AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion), que mesura el risc de 

pobresa o exclusió social incorporant al risc de pobresa econòmica relativa dos 

components més: la privació material i la intensitat del treball a la llar.  

 

A Catalunya, les darreres dades de pobresa o exclusió social (AROPE) ha mostrat un 

creixement important en la darrera Enquesta de Condicions de Vida. El risc de pobresa  

ha augmentat en 2,7 punts se situa en 2020 en el 26,3%. En termes econòmics se situa 

en el 21,7%11.  

  

 
11 Informació ampliable de manera resumida a: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/411942/taxa-risc-pobresa-
exclusio-social-arope-catalunya-del-263-percent-2020-enfront-del-236-percent-del-2019  

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/411942/taxa-risc-pobresa-exclusio-social-arope-catalunya-del-263-percent-2020-enfront-del-236-percent-del-2019
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/411942/taxa-risc-pobresa-exclusio-social-arope-catalunya-del-263-percent-2020-enfront-del-236-percent-del-2019
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Tanmateix, a nivell comarcal (ni local) no és possible accedir a aquesta mesura sense 

fer una enquesta a mida, de manera que han anat generant-se diverses aproximacions 

a partir de l’explotació estadística de la renda. Els criteris de selecció de la font, el 

registre i els càlculs que es deriven, és força complex, si bé el missatge fonamental que 

cal entendre és que són mesures aproximades de la pobresa econòmica a partir 

d’una font parcial, de la que moltes persones i llars sense ingressos o ingressos 

molt precaris queden totalment exclosos.  

 

L’INE12 ha fet un experiment que facilita explotacions d’aquestes dades i que també 

Creacció analitza13 per a la Comarca d’Osona . A partir d’aquesta elaboració es mostren 

els següents indicadors clau.  

 

Com es pot observar a la taula següent, a la Comarca d’Osona  el 12,7% de la població 

en 2018 vivia en un context en el que els ingressos estan per sota 10.000€ per unitat 

de consum i el 3,0% pers sota de 5.000€.  

 

Si es comparen amb els llindars de pobresa habituals a nivell espanyol, el 9,9% de 

les persones estarien per sota del 60% de a mediana d’ingressos, per tant en situació 

de pobresa relativa. Una aproximació a la pobresa severa correspon al 4,2% que es 

troba per sota del 40%.  

 

• Les aproximacions calculades mostren una realitat molt diferent a Vic i 

Manlleu, mentre que la resta de territoris estarien en la mitjana comentada.  

 

Així, el percentatge de població per sota del llinar de pobresa relativa en 2018 

a Vic i Manlleu era del 18,7% i el 8,9% per sota del llindar de pobresa severa a 

nivell espanyol.  

  

 
12 Citat apartat anteriorment 
13 Citat apartat anteriorment 
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Taula 21. Indicadors de pobresa econòmica. 2018.  
Comparativa comarcal 

  
Osona 

(mitjana)* 

Comparativa 

Vic  
+ Manlleu* 

Resta  
d'Osona* 

Població amb ingressos per unitat de consum per sota de: 

5.000 € 3,0 6,1 2,8 
7.500 € 6,5 13,5 6,0 
10.000 € 12,7 22,5 12,0 

% població amb ingressos per unitat de consum per sota de 
(llindars):** 

40% per sota de la mediana 4,2 8,9 3,9 
50% per sota de la mediana 6,6 13,6 6,1 
60% per sota de la mediana 9,9 18,7 9,3 
Font: INE. Atles de Distribució de renda de les Llars (ADRH),a partir de dades tributàries, 
fonamentalment de l'Agència Tributària (AEAT) 
* INE no facilita dades comarcals, de manera que s'ha calculat  la suma pels valors comarcals 
poblacionals i la mitjana com a aproximació als %. S’ha seguit la mateixa lògica per a la divisió 
territorial que es fa servir en aquest informe.  
** llindars d'Espanya. INE no facilita dades pel llindar català  
IMPORTANT: molts municipis no formen part de l’anàlisi doncs la font no facilita aquesta 
informació:  Alpens,  Brull, el, Espinelves, Gurb, Lluçà, Malla, Orís, Perafita, Rupit i Pruit, Sant 
Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Sant Sadurní d'Osormort, 
Santa Cecília de Voltregà, Santa Maria de Besora, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, 
Vidrà, Vilanova de Sau 

 

Tant l’INE com Creacció faciliten aquesta dada per a la població de 18 anys i més, si bé 

es tracta d’una dada en revisió i més aproximada, motiu pel qual no s’ha considerat 

indicador. Tanmateix, les estimacions fetes indiquen que, en 2018 el 16,8% dels 

menors de 18 anys estaven en situació de pobresa relativa.  

 

• Aquest percentatge a Vic i Manlleu rondaria el 30,3%, quasi el doble.  

 

Taula 22. Taxa de pobresa infantil. 2018. Comparativa comarcal 

  
Osona 

(mitjana)* 

Comparativa 

Vic  
+ Manlleu* 

Resta  
d'Osona* 

60% per sota de la mediana 16,8 30,3 14,5 
Font: INE. Atles de Distribució de renda de les Llars (ADRH),a partir de dades tributàries, 
fonamentalment de l'Agència Tributària (AEAT) 
* INE no facilita dades comarcals, de manera que s'ha calculat  la suma pels valors comarcals 
poblacionals i la mitjana com a aproximació als %. S’ha seguit la mateixa lògica per a la divisió 
territorial que es fa servir en aquest informe.  
** llindars d'Espanya. INE no facilita dades pel llindar català  
IMPORTANT: la llista de municipis és encara major a la dada anterior 
L’estimació comarcal elaborada per Creacció és del 22,10%, tanmateix s’ha seguit el mateix 
criteri de càlcul que en la taula anterior per facilitar la comparació.  

 

Igualment, les estimacions facilitades per Creacció sobre població estrangera 

indiquen que el 39,8% estava en situació de pobresa relativa.  

 

• Un percentatge superior a Vic 33,5% i més de la meitat de la població de 

Manlleu (55,7%), també elevat a Torelló (43,3%). La informació per la resta del 

territori no és estimable. 
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B. Assistencialitat  

 

En l’àmbit assistencial cal tenir present que la població pot rebre ajudes de múltiples 

fonts. Tanmateix, les diverses fonts assistencials faciliten dades de manera molt diferent 

i sovint apareixen i desapareixen les dades al llarg del temps. Així per exemples les 

prestacions alimentàries van ser explotades en el seu moment per l’Idescat i actualment 

només es localitzen a nivell d’ABSS. Igualment, segon l’ens o publicació apareixen 

calculades pel conjunt de la població de la població de 65 anys i més. Es pot assumir 

doncs, que els indicadors de prestacions socials estan encara lluny de ser consensuats 

i harmònicament difosos. Així, s’ha considerat que el més rellevant i accessible són les 

pensions contributives i no contributives així com la Renda Garantia de Ciutadania 

(RGC), i per tenir una comparativa homogènia es calculen sobre el total de la població. 

La cobertura associada a l’atur, s’analitzarà en el capítol següent.  

 

La Comarca d’Osona  té un nivell d’assistencialitat, o com es deia tradicionalment de 

dependència de les prestacions socials, elevat. Així, el 24,2% de la població rep 

alguna pensió contributiva i el 3,7% PNC o RGC. La RGC només suposa l1,2% de 

la població global.  

 

• Vic i Manlleu tenen menor cobertura de prestacions excepte de RGC (1,9%)m 

que és encara menys a la resta d’Osona.   

 

Així, cal preguntar-se si tot i tenir major percentatge de persones sota llindars econòmics 

baixos la menor cobertura de les prestacions essencials s’expliquen per factors com ara: 

no haver contribuït a les prestacions contributives o veure les contribucions alterades 

per les crisis econòmiques, disposar de rendes d’altres fonts o no tenir-hi dret per raó 

d’estrangeria.  

 

Taula 23. Indicadors d'assistencialitat 2019 i 2020. Comparativa comarcal 

  

Osona 
total 

Comparativa 

Vic +  
Manlleu 

Resta 
d'Osona 

Persones  

Persones beneficiàries  
de pensions contributives (2019)* 

390 14.504 24.460 

Persones beneficiàries de  
pensions no contributives (2019)* 

3.950 746 3.204 

Mitjana de persones beneficiàries de 
Renda Garantida de Ciutadania (2020) 

1.891 1.274 587 

%** 

Beneficiària de pensions contributives (2019) 24,2 21,7 26,0 

Beneficiària de no pensions contributives (2019) 2,5 1,1 3,4 

Beneficiària de Renda Garantida de Ciutadania (2020) 1,2 1,9 0,6 
*Font: HERMES DIBA.A partir del Registre de la Seguretat Social 
**Font: Idescat. A partir del Registre del Dpt. De Treball Social i Famílies 
** Elaboració pròpia a partir d'Idescat. Padró continu i fonts anteriors 
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3.2.3. Altres informacions  

 

Com s’ha comentat, a Osona existeix l’hàbit de recollir i analitzar dades, i gestionar en 

base a aquestes dades. Així, el Consorci de Benestar Social ha facilitat diverses dades 

per a completar i particularitzar l’estudi de les diverses dimensions que s’aborden en la 

present diagnosi.  

 

En primer lloc, en el moment de l’elaboració de la present diagnosi quantitativa les dades 

consolidades corresponien a la Memòria de Serveis Socials de 2019. Tanmateix, es 

poden completar amb alguns indicadors provisionals de 2020.  

 

Segons aquesta memòria, en 2019 el Consorci de Benestar Social va atendre el 12% 

de la població del seu territori, és a dir 7.587 persones.  

 

• Torelló és el municipi amb major cobertura d’atenció (17,7% de la seva població) i 

també amb major % de casos (32,3%), Seguit de Centelles i Roda de Ter.  

 

Taula 24. Persones ateses al Consorci de Benestar en 2019. Detall territorial 

EBASP 
Persones  

ateses 

% de la població 
de  

referència  

% de la població  
de referència 

atesa 

TORELLÓ 2.452 17,7 32,3 

CENTELLES 1.031 13,9 13,6 

RODA DE TER 877 14,3 11,6 

LLUÇANÈS 809 11,7 10,7 

CENTRE 786 7,2 10,4 

VOLTREGANÈS 586 8,2 7,7 

BISAURA 391 11,0 5,2 

VALL DEL GES 384 8,7 5,1 

CABRERÈS 267 7,4 3,5 

Total 7.583 12,0 100,0 
Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria dels Serveis Socials de Consorci de 2019. 

 

Segons la memòria es van gestionar 856 ajudes d’urgència social, principalment 

demandades per dones (523) que van suposar un pressupost total de 94.427,39€.  

 

La major part de les ajudes es van dedicar a manutenció (61,1%) i van suposar el 

66,7% de la despesa, sent l’import mitjà de les ajudes de 120,46€.  

 

Cal tenir present que l’informe no detalla el gran volum d’ajudes d’urgència que es 

descriuen com a ‘altres’ (30,8% de la despesa, 33,9% de les sol·licituds).  
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Taula 25. Ajudes d’urgència en 2019 segons tipus principal 

Tipus 

Sol·licituds Persones Imports 

H
o

m
e
s
 

D
o

n
e

s
 

T
o

ta
l 

% 

H
o

m
e
s
 

D
o

n
e

s
 

T
o

ta
l 

Total % 
Mitjana per  
sol·licitud 

Manutenció 
(alimentació i vestit) 

210 313 523 61,1 807 743 1550 63.002,99€ 66,7 120,46€ 

Altres 95 195 290 33,9 299 201 500 29.047,59€ 30,8 100,16€ 

Farmàcia (bolquers, 
alimentació per nadons, 
medicaments…) 

26 13 39 4,6 78 55 133 1.239,77€ 1,3 31,79€ 

Habitatge (lloguer, 
hipoteca, allotjament 
alternatiu) 

2 2 4 0,5   0 1.137,04€ 1,2 284,26€ 

TOTAL 333 523 856 100 1184 999 2183 94.427,39€ 100,0 110,31€ 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria dels Serveis Socials de Consorci de 2019. 

 

Les dades provisionals facilitades per 2020 sumaven un total de 336 ajudes d’urgència, 

per un import de 85.050,98 €.  
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3.3. Dimensió laboral  
 

3.3.1. Introducció 

 

Un cop analitzada l’estructura sociodemogràfica bàsica i les característiques generals 

de l’economia local, es presenten a continuació els trets fonamentals del mercat de 

treball i l’ocupació de la Comarca d’Osona, que han de servir de marc de referència per 

a la interpretació dels indicadors d’exclusió fonamentals d’aquesta dimensió vital.  

 

Com és conegut, la vida laboral de les persones determina de manera significativa la 

trajectòria vital individual i així com la dels grups socials fonamentals. El lloc de treball 

és un motor determinant per tenir cobertes les necessitats bàsiques presents i futures, 

a través dels sistemes contributius de protecció social. Tanmateix, una ocupació no és 

garant únic de la inclusió social, ja que la precarietat o mala qualitat de les 

ocupacions poden ser generadores d’exclusió. 

 

Aquest marc de referència parteix d’una primera descripció de quatre elements bàsics 

del mercat laboral.  

 

• Població potencialment activa 

• Població activa registrada 

• Règims d’activitat 

• Sectors d’afiliació  

 

En primer lloc doncs, cal tenir present quina és la població potencialment activa a la 

Comarca d’Osona. D’acord al padró continu de l’IDESCAT existien un total de 106.120 

persones en 2020 d’entre 16 i 65 anys, el que emmarcaria el mercat de treball 

potencial de la comarca14. 
 

Aquestes persones representen el 65% de la població.  
 

• Els homes tenen un major percentatge de població que seria activa potencialment 

(67%).  
 

• Entorn al 15% són joves, menors de 25 anys i el 43% tenen més de 45 anys.  
 

Segons territori:  
 

• Vic i Manlleu comptarien amb un major percentatge d’homes potencialment 

actius (68,2%) i també lleugerament més joves que ala resta del territori.   

 
14 Cal tenir present que aquestes edats cal anar ampliant-les fins als 67 anys a mesura que el mercat de treball s’adapti 

a les noves normatives de jubilació. Tanmateix, de moment les fonts consultades mantenen aquests intervals d’anàlisi.  
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Taula 26. Població potencialment activa 2020. Comparativa comarcal 

 
  

Osona 
Comparativa territorial 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total 

Hab. 

De 16 a 24 anys 8.297 7.452 15.749 3.858 3.316 7.174 4.439 4.136 8.575 

De 25 a 34 anys 9.584 8.900 18.484 4.441 4.052 8.493 5.143 4.848 9.991 

 De 35 a 44 anys 13.433 12.379 25.812 5.949 5.270 11.219 7.484 7.109 14.593 

 De 45 a 54 anys 12.919 11.842 24.761 5.336 4.743 10.079 7.583 7.099 14.682 

 De 55 a 64 anys 10.769 10.545 21.314 4.029 4.035 8.064 6.740 6.510 13.250 

Població 16-64 anys 55.002 51.118 106.120 23.613 21.416 45.029 31.389 29.702 61.091 

% sobre el total de població 67,0 63,0 65,0 68,2 63,1 65,7 65,8 62,6 64,2 

% 

 De 16 a 24 anys 15,1 14,6 14,8 16,3 15,5 15,9 14,1 13,9 14,0 
 De 25 a 34 anys 17,4 17,4 17,4 18,8 18,9 18,9 16,4 16,3 16,4 
 De 35 a 44 anys 24,4 24,2 24,3 25,2 24,6 24,9 23,8 23,9 23,9 
 De 45 a 54 anys 23,5 23,2 23,3 22,6 22,1 22,4 24,2 23,9 24,0 
 De 55 a 64 anys 19,6 20,6 20,1 17,1 18,8 17,9 21,5 21,9 21,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat. Padró continu  

 

Tanmateix, aquesta estimació de la població potencialment activa remet exclusivament 

al factor edat, de tal manera que entre aquests col·lectius hi pot haver moltes 

persones que no formin part de la població activa real, ja sigui per què no estarà 

ocupada ni buscant una ocupació o per què no pot fer-ho, per raó de discapacitat o 

invalidesa. També cal tenir present que hi ha una petita part de la població que pot ser 

activa passats els 64 anys.  

 

Per intentar fer una estimació més precisa existeixen diferents procediments, cap d’ells 

comparable a l’estadística oficial que ofereix l’EPA. A partir de l’estimació que realitza la 

DIBA15, segons la darrera dada disponible, a la Comarca d’Osona  78.742 persones 

serien població activa, el 74,2% de la població potencialment activa.  

 

• Es tracta d’un percentatge força menor entre dones (71,9%) que entre homes 

(76,3%). 

 

• La situació és similar en tots el territoris, amb l’excepció de que a Vic i Manlleu hi 

major percentatge de població masculina activa (78,1%).  

Taula 27. Població activa registral 2020. Comparativa comarcal 

  
  

Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total 

Població 16-64 anys 55.002 51.118 106.120 23.613 21.416 45.029 31.389 29.702 61.091 

Població activa registrada 41.964 36.778 78.742 18.452 15.289 33.741 23.512 21.489 45.001 

% de Població activa registrada 76,3 71,9 74,2 78,1 71,4 74,9 74,9 72,3 73,7 

% de Població  
activa registrada segons sexe 

53,3 46,7 100,0 54,7 45,3 100,0 52,2 47,8 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat. Padró continu i DIBA, HERMES.  
* Estimació: els períodes temporals són diferents.  
  

 
15 Programa HERMES. Més informació sobre el procediment metodològic a: 
https://www.diba.cat/hg2/glossari.asp?id=1872  

https://www.diba.cat/hg2/glossari.asp?id=1872
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Una segona variable de context sobre l’ocupació és el règim en que es produeix. 

Concretament, cal mencionar que a Osona el 80,3% de les persones afiliades a la 

Seguretat Social són treballadores per compte d’altri, de manera que només el 

19,7% és un treballador/a autònom.  

 

Cal tenir present també que en el darrer període anual analitzat i que inclou en gran part 

l’impacte de la pandèmia, el treball autònom s’ha reduït de manera intensa (-0,91%), 

mentre que el treball assalariat ha crescut (+1,29%).  

 

• A Vic i Manlleu el percentatge de treballadors/es per compte propi és encara 

més reduït (83,9%), de manera que el gran gruix del treball autònom es localitza 

fora d’aquests municipis (65,8%), on el treball autònom suposa el 22,3% de 

les afiliacions.  

 

Taula 28. Règim d’activitat 2020. Comparativa comarcal 

 
 

Osona 
Comparativa territorial 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Total 
 IIIT 2020 

Variació  
interanua

l 

% sobre 
el total 

Total  IIIT 
2020 

% sobre 
el total 

% sobre 
el total 
de la 

comarca 

Total  
IIIT 2020 

% sobre 
el total 

% sobre 
el total 
de la 

comarca 

Règim 
General  

54.392 1,29% 80,3 23.838 83,9 43,8 30.554 77,72 56,17 

Autònoms 13.322 -0,91% 19,7 4.561 16,1 34,2 8.761 22,28 65,76 

Total 67.714,0  100,0 28.399,0 100,0 41,9 39.315,0 100,0 58,1 

Font: Elaboració pròpia a partir de DIBA, HERMES, explotació del registre de la Seguretat Social. 

 

Finalment, abans d’analitzar els indicadors més clarament relacionats amb la 

vulnerabilitat laboral es presenten algunes característiques bàsiques sobre com és 

aquesta activitat registrada.  

 

En primer lloc es pot observar que la gran majoria de l’activitat es registra en el 

sector serveis (58,4%), seguit de la indústria (31,4%). La indústria concentra major 

part de persones assalariades (91,9%), mentre que la construcció (53,3%)i 

l’agricultura (49,1%) que tenen un menor pes de persones assalariades, a la comarca.  

 

A Osona en tots els sectors, menys en el primari el règim majoritari és de 

treballadors i treballadores per compte d’altri.  
 

Les persones assalariades es dediquen principalment als serveis 56,7% i han patit un 

reducció petita en el darrer any (-6,33%).També ha passat en el segon motor d’ocupació, 

la indústria (36,0% que s’ha reduït -5,84%). 
 

Per la seva banda els i les professionals per compte propi també es dediquen 

majoritàriament al sector serveis (65,1%) i han vist com s’ha reduït el seu volum de 

manera molt més moderada (-0,59%).  
 

En canvi a la construcció ha augmentat l’ocupació (+2%) i representa entre el treball 

autònom la mateixa proporció que la indústria (14,8% i 13%).   
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• L’ocupació a Vic i Manlleu està més intensament vinculada als serveis, tant en 

assalariat com autònom. Així, la indústria té major protagonisme a la resta 

d’Osona, com també és més habitual, tot i que minoritari el treball autònom del 

sector primari.  

 

Taula 29. Afiliacions sectors d’activitat i règim 2020. Comparativa comarcal 

 

Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Total  
IIIT 2020 

% 
sobre 
el total 

% 
d'assala-

riats 

Total  
IIIT 2020 

% sobre 
el total 

% 
d'assala-

riats 

Total  
IIIT 2020 

% 
sobre 
el total 

% 
d'assala-

riats 

Total  

Serveis 39528 58,4 78,1 19406 68,5 82,8 20122 51,82 73,5 
Indústria 21294 31,4 91,9 7041 24,9 92,1 14253 36,70 91,7 
Construcció 4215 6,2 53,3 1460 5,2 63,3 2755 7,09 48,1 
Agricultura 2106 3,1 49,1 404 1,4 60,1 1702 4,38 46,4 

Total 67.714 100,0 80,3 28.311 100,0 83,8 38.832 100,0 77,2 

 

  
Total  

IIIT 2020 

% 
sobre 
el total 

Variació 
interanual 

(%) 

Total  
IIIT 2020 

% sobre 
el total 

Variació 
interanual 

(%) 

Total  
IIIT 2020 

% 
sobre 
el total 

Variació 
interanual 

Assalariats/ades 

Serveis 30.856 56,7 -6,33 16.072 67,7 ** 1.4784 49,3 ** 
Indústria 19.562 36,0 -5,84 6.486 27,3 ** 1.3076 43,6 ** 
Construcció 2.248 4,1 -2,11 924 3,9 ** 1.324 4,4 ** 
Agricultura 1.033 1,9 -13,22 243 1,0 ** 790 2,6 ** 

Total 54.392 100,0 -6,03 23.725 100,00 ** 29.974 100,0 ** 

Treball per compte propi 

Serveis 8.672 65,1 -0,59 3.334 72,7 ** 5.338 60,3 ** 
Construcció 1.967 14,8 2,00 536 11,7 ** 1.431 16,2 ** 
Indústria 1.732 13,0 -1,83 555 12,1 ** 1.177 13,3 ** 
Agricultura 1.073 8,1 -1,22 161 3,5 ** 912 10,3 ** 

Total 13.322 100,0 -0,38 4.586 100,0 ** 8.858 100,0 ** 
Font: Elaboració pròpia a partir de DIBA, HERMES, explotació del registre de la Seguretat Social. 
**No estimable 

 

La informació descrita, de manera breu ha de permetre entendre els principals elements 

associats a la vulnerabilitat que tenen a veure amb l’atur, la temporalitat i la cobertura 

en cas d’atur.  
 

3.3.2. Indicadors de vulnerabilitat 
 

Un cop contextualitzat el mercat laboral o l’àmbit de l’ocupació a la Comarca d’Osona , 

i en els entorns territorials de referència, en aquesta dimensió es consideren centrals 

com a marcadors d’exclusió social els indicadors relatius a la tres subdimensions 

fonamentals: la temporalitat, l’atur i el nivell de cobertura de les prestacions. 

 

D’una banda, es tracta de valorar fins a quin punt l’ocupació que es crea és estable o 

no. En segon lloc, l’anàlisi de l’atur permetrà determinar la situació més greu en termes 

de mercat laboral: la falta d’ocupació, així com la seva manca de protecció social a partir 

de prestacions.  
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Àmbit laboral: Estructura d’indicadors  

Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Atur 1 Taxa d’atur registrat 

Població desocupada 
registrada 
mensual/Població activa 
local estimada*100 

Temporalitat 2 % de contractes temporals  
Durada de les 
contractacions 

Taxa de 
cobertura de les 
prestacions  

3 
Taxa de cobertura de les 
prestacions d’atur  

Percentatge de persones 
a l’atur que perceben 
prestació  

 

A. Atur 

 

En relació a l’atur, en el conjunt del territori de la Comarca d’Osona  s’estima que el 9,9% 

de la població activa registrada està a l’atur. En general, des de 2015 s’observava 

un progressiu decreixement que es va trencar en 2020, si bé en 2021 torna a observar-

se aquesta baixada fins l’1 de cada 10 treballadors/es.   

 

• Vic i Manlleu comparteixen nivells d’atur força més alts (12,5% de mitjana) que 

la resta del territori de la comarca (7,7% de mitjana).  

 

Cal tenir recordar que aquestes diferències de proporcions tenen un gran impacte 

en els volum de persones en que es tradueix. 

 

Gràfic 5. Taxa d’atur registral 2015-2021. Comparativa comarcal. 

Data de referència juliol. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’HERMES DIBA, explotació del Registre de la Seguretat Social i Vides laborals 

*La taxa de Vic + Manlleu s'ha elaborat com a mitjana de les taxes dels dos municipis. 
**La taxa de la resta d’Osona s’ha elaborat com a mitjana de la resta de municipis. 

 
 

Entre les moltes dades que actualment es poden disposar sobre l’atur a nivell comarcal 

i municipal, i fins i tot inframunicipal, s’han seleccionat les característiques de perfil bàsic 

de l’atur a Osona.  
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En primer lloc es pot observar que es tracta més de dones (52,7%) que d’homes, i en 

un percentatge molt elevat de persones majors de 45 anys (58,4%), a més del 29,1% 

de persones de 30 a 44 anys. Com es pot observa l’atur registrat de menors de 25 

anys és molt reduït. El 26,6% té nacionalitat estrangera.  

 

Fonamentalment del sector serveis (62,2%) i en menor grau de la indústria (21,6%), 

seguint la lògia de l’estructura empresarial del territori. Les ocupacions que tenien les 

persones a l’atur són principalment ocupacions elementals (37,3%), i a molta distància 

treballadors de restauració, personals i venedors (17,1%) o artesans, treballadors 

indústries i construcció (13,0%) o empleats d'oficina, comptables i administratius (9,3%).  

 

En línia amb aquest perfil ocupacional, nivell formatiu més habitual és el d’educació 

general (63,2%), tot i que també hi ha un percentatge de casos de persones amb 

estudis universitaris segon i tercer cicle (8,5%).  Per sota també cal tenir present el 

percentatge de persones aturades registrades amb nivell formatiu de programes 

formació professional (8,5%), així com 1 de cada 10 té estudis per sota de la primària.  

 

Cal tenir present com és lògic, que aquest perfil, en gran part també descrit a nivell 

qualitatiu, condiciona tant les casuístiques i circumstàncies de les persones a atendre 

així com els tipus d’intervenció a fer.   

 

Es poden distingir elements diferencials entre Vic i Manlleu i la resta d’Osona. De 

manera esquemàtica: 

Vic i Manlleu: 
 

• Elevat percentatge de persones de 

nacionalitat estrangera (38,8%). 

• 11,9% sense ocupació anterior. 

• 44,8% amb ocupacions elementals  

• Prop del 20% de persones amb 

nivell educatiu inferior a primària. 

 

Resta d’Osona: 
 

• Major percentatge de dones 

(60,2%). 

• Major pes de professionals 

científics i intel·lectuals (8,6%) i de 

tècnics i professionals de suport 

(9,2%).  
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Taula 30. Perfil de l’atur . Comparativa comarcal. Juliol 2021 

  
  

  
  

Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'osona 

Agost 
2021 

%  
sobre el 

total 

Agost 
2021 

% 
sobre 
el total 

Agost 
2021 

%  
sobre el 

total 

Sexe 
Homes 3.282 42,8 1.760 45,7 1.522 39,8 

Dones 4.392 57,2 2.091 54,3 2.301 60,2 

Edats 

Menors de 20 anys 132 1,7 84 2,2 48 1,3 
De 20 a 24 anys 324 4,2 179 4,6 145 3,8 
De 25 a 29 anys 502 6,5 251 6,5 251 6,6 
De 30 a 44 anys 2.233 29,1 1.169 30,4 1.064 27,8 
Majors de 45 anys 4.483 58,4 2.168 56,3 2.315 60,6 

Nacionalitat Estrangera 2.044 26,6 1.494 38,8 550 14,4 

Sector 

Agricultura 152 2,0 75 1,9 77 2,0 
Indústria 1.656 21,6 782 20,3 874 22,9 

Construcció 441 5,7 214 5,6 227 5,9 

Serveis 4.775 62,2 2.322 60,3 2.453 64,2 

Sense ocupació anterior 650 8,5 458 11,9 192 5,0 

Ocupació 

Directors i gerents 62 0,8 25 0,6 37 1,0 
Professionals científics i 
intel·lectuals 

523 6,8 196 5,1 327 8,6 

Tècnics i professionals de 
suport 

561 7,3 210 5,5 351 9,2 

Empleats d'oficina, 
comptables i administratius 

711 9,3 307 8,0 404 10,6 

Treballadors de restauració, 
personals i venedors 

1.312 17,1 619 16,1 693 18,1 

Treballadors act. agrícoles, 
ramaderes i pesqueres 

121 1,6 54 1,4 67 1,8 

Artesans, treballadors 
indústries i construcció 

1.000 13,0 528 13,7 472 12,3 

Operadors d'instal·lacions i 
màquines, i muntadors 

519 6,8 188 4,9 331 8,7 

Ocupacions elementals 2.865 37,3 1.724 44,8 1.141 29,8 

Nivell 
d'estudis 

Sense estudis 111 1,4 90 2,3 21 0,5 
Estudis primaris incomplets 414 5,4 324 8,4 90 2,4 
Estudis primaris complets 554 7,2 343 8,9 211 5,5 
Programes formació 
professional 

651 8,5 251 6,5 400 10,5 

Educació general 4.848 63,2 2.405 62,5 2.443 63,9 
Tècnics-professionals 
superiors 

436 5,7 181 4,7 255 6,7 

Universitaris primer cicle 177 2,3 53 1,4 124 3,2 
Universitaris segon i tercer 
cicle 

478 6,2 200 5,2 278 7,3 

Altres estudis post-
secundaris 

5 0,1 4 0,1 1 0,0 

 TOTAL 7.674 100,0 3.851 100,0 3.823 100,0 
Font: Elaboració pròpia a partir d’HERMES DIBA, explotació del Registre de la Seguretat Social  

 

B. Temporalitat 

 

A Osona la contractació sol ser habitualment temporal més del 85% en funció del 

mes. 

 

• Es tracta d’un nivell de temporalitat elevadíssim que sol ser-ho encara més a 

Vic i Manlleu, però que també és un tret diferencial de la resta d’Osona.  

 

Tanmateix, a la resta d’Osona pot ser fins a 10 punts menor depenent del moment 

temporal.  
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Gràfic 6. Taxa de temporalitat de les contractacions. 

Juliol 2020-2021. Comparativa comarcal. 

 
Font: Elaboració pròpia partir de DIBA. Hermes. A partir del Registre de la Seguretat Social. 

*La taxa de Vic + Manlleu s'ha elaborat com a mitjana de les taxes dels dos municipis. 
**La taxa de la resta d’Osona s’ha elaborat com a mitjana de la resta de municipis. 

 

 

C. Cobertura de les prestacions  

 

El darrer indicador amb major informació sobre les condicions de vulnerabilitat a partir 

del mercat de treball és la taxa de cobertura de les prestacions en situació d’atur. Aquest 

indicador elaborat en el marc del programa Hermes de la DIBA, indica que a Osona el 

63,3% de les persones inscrites com a demandants d’ocupació reben alguna 

prestació 16. O el que és el mateix el 36% no rep cap prestació.  

 

A l’hora d’interpretar aquesta taxa cal tenir present i valorar també fins a quin punt la 

població que treballava per compte propi està inclosa així com altres col·lectius amb 

dinàmiques més alienes al registre d’atur (p.ex. persones estrangeres).  
 

• Vic i Manlleu tenen un nivell de cobertura molt inferior (55,6%), mentre que la 

cobertura a la resta d’Osona és del 70% de les persones aturades registrades.  

  

 
16 Informació accessible a: https://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/nota_prestacions_desocupacio.pdf  

https://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/nota_prestacions_desocupacio.pdf
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Gràfic 7. Taxa de cobertura de les prestacions d’atur per desocupació.  

Agost 2021. Comparativa comarcal. 

 

Font: Elaboració pròpia partir de DIBA. Hermes. A partir del Registre de la Seguretat Social i altres fonts. 
*La taxa de Vic + Manlleu s'ha elaborat com a mitjana de les taxes dels dos municipis. 

**La taxa de la resta d’Osona s’ha elaborat com a mitjana de la resta de municipis. No s’han inclòs alguns municipis 
que tenen una taxa superior al 100% Concretament: El Brull, Lluçà, Orís, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Sadurní 

d'Osormort i Santa Cecília de Voltregà. 
 

Com es pot observar es tracta de pensions contributives en la seva majoria (58,3%) 

si bé el 37,9% són de caràcter assistencial. Cal tenir present que en el darrer any el 

nombre de prestacions s’han reduït en un 30% de manera que la cobertura de les 

mateixes ha baixa 9 punts percentuals.  

 

Taula 31. Detall de les prestacions per atur . Comparativa comarcal. Juliol 2021 

 
  

Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d’Osona 

Persones 
% 

Variació 
interanual 

% 
sobre 

el 
total 

Persones 
% 

sobre 
el total 

Persones 

% 
sobre 

el 
total 

Nivell contributiu 2.838 -41,57% 58,3 1.312 59,9 1.526 57,0 
Nivell assistencial (Subsidi) 1.843 -1,44% 37,9 773 35,3 1.070 40,0 
Renda activa 187 39,55% 3,8 106 4,8 81 3,0 

Total prestacions 4.868 -29,05% 100,0 2.191 100,0 2.677 100,0 

Taxa de cobertura total 63,4% -9,51   55,6%   70,0%   
Font: Elaboració pròpia partir de DIBA. Hermes. A partir del Registre de la Seguretat Social i altres fonts. 
*La taxa de Vic + Manlleu s'ha elaborat com a mitjana de les taxes dels dos municipis. 
**La taxa de la resta d’Osona s’ha elaborat com a mitjana de la resta de municipis. No s’han inclòs alguns municipis 
que tenen una taxa superior al 100% Concretament: El Brull, Lluçà, Orís, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Sadurní 
d'Osormort i Santa Cecília de Voltregà. 
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3.4. Dimensió educativa i formativa 
 

3.4.1. Introducció 

 

A les societats occidentals l'educació, juntament amb la família i el mercat de treball, és 

un dels fonaments socials a partit de qual es construeixen les capacitats de la ciutadania 

i es fonamental la identitat cultural. Infants i joves són els principals destinataris del 

sistema educatiu els quals, en la interacció entre escola-família se socialitzen en les 

etapes inicials de la vida, i aprenen habilitats socials així com valors, normes, hàbits i 

actituds. Les particularitats de les xarxes familiars que s'aborden en el proper capítol, 

sovint impliquen atribuir a l'escola majors responsabilitats al sistema educatiu, sovint en 

relació a l'escassetat de temps que tenen les famílies per a la cura i l’atenció educativa 

dels fills i filles.  

 

En relació a l'àmbit d'anàlisi de l'educació i la formació, com en altres apartats de 

caràcter quantitatiu, existeixen moltes fonts de dades i organismes que analitzen la 

situació. A Osona concretament a més de disposar de la Facultat d’Educació de la 

UVic17, apareix en les anàlisis sobre problemàtiques com la segregació escolar com 

un dels territoris amb dificultats, especialment al municipi de Vic18. Així ho reflecteix per 

exemple l’article de Madariaga et al. (2019)19. També es poden consultar els registres 

de centres amb major complexitat20, o informes sobre l’abandonament escolar 

prematur. Osona també és un dels territoris amb notorietat pels seus projecte per 

abordar aquestes problemàtiques com ara el projecte Enxaneta21, i diversos territoris 

disposen de plans i diagnosis específiques. Tanmateix, és un dels àmbits d’anàlisi 

estadística on es comencen a trobar dificultats per trobar dades estables, fiables i 

comparables al llarg del temps.  

 

Com en altres apartats, amb l'objectiu de ser sintètics, s’inicia l'anàlisi amb la descripció 

del nivell d’instrucció de la població i la situació d’oferta escolar, per passar més tard a 

l’anàlisi dels indicadors de vulnerabilitat.  

 

En primer lloc, cal tenir present que a Catalunya es desconeix el nivell formatiu de la 

població a nivell local o comarcal, ja que aquesta informació prové generalment 

d’enquesta, i aquestes no solen tenir representativitat comarcal, menys encara 

municipal. Així, la dada més recent és del cens 2011, que com és conegut també va ser 

una enquesta.  

 

D’acord a aquesta font, a Osona en conjunt el 58,1% de la població tenia estudis 

secundaris finalitzats, principalment els obligatoris (33,1%).   

 
17 https://www.uvic.cat/centre/fetch#  
18 Podeu consultar el Mapa de la Segregació Escolar a: 
https://www.instamaps.cat/instavisor/ad7fe823576c76f9bcd702605b54e636/Segregacio_escolar.html&embed=1#10/42.
0075/2.3229  
19 Madariaga, R., Martori, J.C. & Oller, R. Wage income inequality in Catalonian second-rank cities. Ann Reg Sci 62, 285–

304 (2019). https://doi.org/10.1007/s00168-019-00896-0o  

20 Consultable a: https://www.sindicat.net/p/llistat-cmc/  
21 Més informació a: https://www.ccosona.cat/serveis/serveis-ccosona/educacio  

https://www.uvic.cat/centre/fetch
https://www.instamaps.cat/instavisor/ad7fe823576c76f9bcd702605b54e636/Segregacio_escolar.html&embed=1#10/42.0075/2.3229
https://www.instamaps.cat/instavisor/ad7fe823576c76f9bcd702605b54e636/Segregacio_escolar.html&embed=1#10/42.0075/2.3229
https://www.sindicat.net/p/llistat-cmc/
https://www.ccosona.cat/serveis/serveis-ccosona/educacio
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El 16,1% tenia formació superior, i una proporció similar estudis primaris (15,1%). 

Cal tenir present que 1 de cada 10 persones no tenia estudis (10,7%). 

 

• Com es pot observar entre les dones les persones sense estudis representen una 

major proporció (12,5% vs. 8,9%), així com la falta d’assoliment de formació 

secundària (54,2% vs. 62,1% entre el homes). En canvi, hi ha una major proporció 

de dones amb estudis superiors (17,9%).  

 

• El territori marca diferències, de manera que a Vic i Manlleu en conjunt es detecten 

més ciutadans i ciutadanes sense estudis (13,4%) que a la resta del territori (9%), i 

també menys persones amb secundària (53,9% vs. 60,8%).  

 
Taula 32. Població de 16 anys i més segons nivell educatiu i sexe, 2011.  

Comparativa comarcal 

  
  

Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total 

Sense estudis 8,9 12,5 10,7 10,9 15,8 13,4 7,6 10,3 9,0 

No sap llegir o escriure 1,3 2,7 2,0 1,9 3,4 2,6 0,9 2,2 1,5 

Sense estudis 7,6 9,8 8,7 9,0 12,4 10,7 6,7 8,1 7,4 

Primaris 14,7 15,4 15,1 16,7 15,6 16,1 13,5 15,3 14,4 

Secundaris 62,1 54,2 58,1 56,6 51,3 53,9 65,7 56,1 60,8 

ESO 35,4 30,8 33,1 31,8 28,9 30,3 37,7 32,0 34,9 

Batxillerat superior 11,1 11,7 11,4 11,7 12,0 11,8 10,8 11,6 11,2 

FP grau mitjà 8,8 6,7 7,7 7,2 6,0 6,6 9,8 7,1 8,5 

FP grau superior 6,8 5,0 5,9 5,9 4,5 5,2 7,3 5,4 6,3 

Superiors 14,3 17,9 16,1 14,0 15,8 16,6 14,4 19,2 15,8 

Diplomatura 5,3 8,0 6,7 5,5 7,1 6,3 5,2 8,6 6,9 

Grau universitari 1,4 1,5 1,4 0,0 0,0 1,6 2,3 2,4 1,3 

Llicenciatura i doctorat 7,5 8,4 8,0 8,5 8,8 8,6 6,9 8,2 7,6 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, Cens 2011.  

 

L’oferta educativa d’infantil i primària d’Osona és majoritàriament pública (77,9%). 

Aquest percentatge es redueix de manera important a la secundària (55,2%).  

 

• Fora de Vic i Manlleu, l’oferta pública és la dominant àmpliament, en canvi a Vic i 

Manlleu tot i no haver una oferta molt més àmplia en nombres absoluts, es detecta 

un elevat percentatge de centres privats a tots dos nivells educatius.  
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Taula 33. Nombre de centres educatius segons titularitat 2018-2019. 
Comparativa comarcal 

  Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Nombre de centres 

Infantil i primària  113 26 87 

Públic  88 14 74 

Privat 25 12 13 

Secundària 29 11 18 

Públic  16 5 11 

Privat 13 6 7 

%  

Infantil i primària  100 100 100 

Públic  77,9 53,8 85,1 

Privat 22,1 46,2 14,9 

Secundària 100 100 100 

Públic  55,2 45,5 61,1 

Privat 44,8 54,5 38,9 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del departament d’Ensenyament 2018-2019. 

 

3.4.2. Indicadors clau d’exclusió social 

 

Com a la resta d’apartats, un cop descrits els trets fonamentals de l’àmbit educatiu i 

formatiu, a continuació s’analitzen els factors considerats clau com a possibles 

indicadors d’exclusió social en l’àmbit formatiu i educatiu. 

 

En aquest àmbit, es dona especial rellevància a tres factors clau: l’escolarització dels 0 

a 2 anys, el fracàs escolar i el paper de la formació d’adults. 

 

En la mesura del possible, s’han pres com a referència el mateix període de dades (curs 

2018-2019) ja que per la resta de cursos no estan les dades completes disponibles.  

Àmbit educació i formació: Estructura d’indicadors clau d’exclusió social 

Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Escolarització 

de 0-2 anys 
1 

Taxa d'escolarització de 
0 a 2 anys 

% de població de 0 a 2 anys 
escolaritzada. D’una banda 
marca el pes de la població 
que comença en la primera 
infantesa en el sistema 
educatiu. En segon lloc, pot 
ser un marcador de 
necessitats de llars d’infants.  

Fracàs escolar 2 
% d’alumnat que no 
aprova l’ESO i ha de 
repetir  

% d’alumnes que han cursat 4t 
curs d’ESO, s’han presentat 
als exàmens però no han 
aprovat el curs i han de repetir 

Formació d’adults 3 
Taxa d’alumnes adults 
per cada 1.000 hab. de 
16 anys i més 

Pes de la formació d’adults 
entre la ciutadania.  
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A. Escolarització de 0 a 2 anys 
 

Encara que l'escolarització de 0 a 2 anys no és obligatòria aquesta es vincula tant a una 

major activitat femenina en el mercat de treball com a majors i millors resultats educatius 

dels infants. Quant a l’augment de l’activitat femenina en el mercat de treball, el nombre 

i tipus d'oferta educativa en aquestes edats es considera un indicador de les possibilitats 

de mares i pares puguin tenir major igualtat competitiva en el mercat de treball quan 

tenen infants amb major dependència. De la mateixa manera, la composició entre públic 

i privat indica el nivell d’igualtat que els pares i mares amb diferents recursos poden tenir 

per disposar d’aquesta eina de gestió de l’ús del temps. Com a indicador de la inversió 

que fa la societat fa en l’educació en la primera infància, ja que són molts els estudis 

que mostren que les oportunitats de desenvolupament personal, social, cognitiu i 

emocional dels infants estan estretament lligades a l’estimulació educativa 

primerenca’22. En aquest sentit és una vessant de l’aposta per l’educació en condicions 

d’igualtat de cobertura. 

 

Tal i com s’observa a continuació, el pes de l’escolarització per la població de fins a 

dos anys a la Comarca d’Osona  se situava en 2018-2019 en el 37,6%, de manera 

que la gran majoria dels infants en la seva primera etapa de vida no estan inscrits a cap 

centre de la comarca de caràcter educatiu.  

 

• En conjunt, a Vic i Manlleu la taxa d’escolarització de 0-2 anys és molt menor 

que en la resta del territori (25,9%), pràcticament la meitat.  

 

Gràfic 8. Escolarització de 0 a 2 anys. Comparativa territorial. Curs 2018 – 2019 

 

 Osona Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Nombre 
d'alumnes 

1.688 542 1.146 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei 

d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Educació i IDESCAT 

  

 
22 Síndic de Greuges. L’escolarització de 0 a 3 anys a Catalunya. Informe extraordinari 2007. Accessible on-line a: 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2165/53_Escolaritzacio0a3anys.pdf  

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2165/53_Escolaritzacio0a3anys.pdf
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B. Fracàs escolar 

 

El fracàs escolar és un concepte definit des de diverses perspectives, ja sigui la 

psicopedagogia, la sociologia o la psicologia. Al seu torn, existeixen diverses teories 

sobre quins són els factors que determinen l’èxit i el fracàs escolar, i quin és el seu pes 

relatiu. Factors que van des del nivell formatiu dels pares, especialment de la mare, fins 

als trets i dispositius que té el propi sistema docent, passant per l’entorn cultural de 

l’alumnat, entre d’altres.  

 

Com es pot observar en la taula següent, en el curs 2018-2019 a la Comarca d’Osona  

la taxa general de fracàs escolar a 4t de l'ESO va ser moderada, ja que 8,3% dels 

estudiants de 4t d'ESO no van superar-lo, ja sigui per què no es van avaluar o per 

què no van superar l’avaluació, ni obtenir el certificat.  

 

De fet la taxa d’avaluació és elevada (96,4%) i també la taxa de superació (91,7%).  

 

S’ha volgut estimar també el percentatge d’estudiants de 4t d’ESO que el superen però 

amb el certificat, aquest percentatge se situa en el conjunt de la comarca en el 4,6%.  

 

• A Vic i Manlleu les dades són menys optimistes, doncs el 12,2% no supera 

l’ESO, no tant per què no s’avaluïn (95,2%) sinó per què els suspensos són 

més habituals (87,8% de taxa de superació).  

 

• A més, a Vic i Manlleu la superació amb el certificat es el doble (6,6%) que en 

la resta del territori (3%). 

Taula 34. Fracàs escolar  2018-2019. Comparativa comarcal 

  Osona 

Comparativa 

Vic + Manlleu 
Resta 

d'Osona 

Alumant 

Total alumnat 4t ESO 1.704 743 961 

Avaluats 1642 707 935 

No s'avaluen 62 36 26 

No superen 80 55 25 

Superen 1562 652 910 

Taxes (%) 

Taxa d'avaluació 96,4 95,2 97,3 

Taxa de superació 91,7 87,8 94,7 

Taxa de fracàs 8,3 12,2 5,3 

     

Taxa de certificats 4,6 6,6 3,0 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i Estadística. 
Estadística de l'Educació. 
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C. Formació d’adults 

 

Finalment, la formació d’adults ha de ser un element fonamental a tenir en compte amb 

l’objectiu d’avançar vers la cohesió social, fen que es disposi d’oportunitats 

d’aprenentatge i formació a totes les edats.  

 

La formació al llarg de tota la vida es vincula habitualment a la noció d’ampliació de 

formació, d’especialització i en certa mesura a la formació contínua. Tanmateix, en el 

present apartat s’analitza des d’un concepte més ampli incloent el que el Departament 

inclou com a formació de persones adultes (FPA), des dels ensenyaments inicials 

(llengua catalana, castellana, estrangera anglès o francès) informàtica, passant per a la 

formació bàsica (formació instrumental i graduat en  educació secundària), la preparació 

de proves d’accés (CFGM, CFGS i Universitat), fins a les competències en la societat 

de la informació (anglès, francès i informàtica).  

 

Aquesta formació està orientada principalment a persones de 18 anys o més (si bé una 

part de la formació és per persones de 16 a 18 anys) i, com s’observa en el gràfic 

següent, el pes de la formació d’adults a Osona és de 7,9 estudiants per cada 1.000 

hab.  

 

• Vic i Manlleu acumulen la major part d’aquesta taxa, amb 10,4 estudiants de 

16 anys i més en formacions d’adults (no inclou formacions reglades de 

Batxillerat, CFG, superiors o similar). Mentre que en la resta del territori es redueix 

al 6,3.  

 

Gràfic 9. Taxa d’alumnes en formació d’adults per cada 1.000 hab. se 16 anys i 

més. Comparativa territorial. Curs 2018-2019 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei 
d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Educació i IDESCAT 

  



 55 

 

3.5. Dimensió territorial i residencial  
 

3.5.1. Introducció 

 

Les condicions residencials són una de les dimensions fonamentals de les condicions 

de vida de la població, de manera la seva anàlisi aporta informació valuosa sobre 

l'exclusió social. 

 

El mercat residencial i les característiques dels habitatges aporten informació sobre la 

posició social dels individus i grups: recursos econòmics, possibilitats d’endeutament, 

dels frens socials existents vers l’allotjament de determinats col·lectius (no se’ls vol 

vendre o llogar...) o situacions relacionades amb la salut pública i la salut individual. És 

per aquesta raó que les societats avançades i orientades a l’Estat del Benestar 

consideren l’habitatge un dret fonamental. 

 

En una etapa social que hereta els efectes d'una crisi econòmica centrada en el mercat 

residencial, és fàcilment justificable la necessitat d'abordar les condicions del mercat de 

l'habitatge: la forma dependència de la construcció, l'endeutament de la ciutadania per 

raó d'habitatge, els elevats preus i les dificultats d'accés al lloguer i la propietat.  

 

En matèria d'habitatge a nivell català i estatal la normativa és complexa i inestable, des 

de la Llei del Dret a l’Habitatge, fins a les lleis sobre habitatge buit, lleis d'urgència per 

col·lectius en risc d'exclusió, lleis sobre pobresa energètica, etc. Per la seva banda, les 

administracions locals disposen d'instruments de planificació principalment els Plans 

Locals d'Habitatge (PLH) i el que es deriva del Plans d'Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM).  

 

Abans d’analitzar els indicadors clau de vulnerabilitat en l’àmbit de l’habitatge es fa una 

breu descripció de les característiques residencials a Osona.  

 

En primer lloc cal tenir present que les dades sobre els habitatges són del cens 2011, 

de manera que no existeix cap altra font que aporti dades al respecte.  

 

Abans però, cal analitzar les característiques de les llars. Com es pot observar a Osona 

el 21,5% de les llars en 2011 eren llars unipersonals.  

 

La major part de llars però, estaven formades per parelles amb fills /es (38,7%), i 

1 de cada 4 eren parelles sense fills (24,3%).  

 

• No s’observen diferències territorials rellevants.  
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Taula 35. Llars per nombre i tipus de nucli. 2011. Comparativa comarcal (%) 

  Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu* Resta d'Osona 

Sense nucli 24,3 23,2 25,0 

Unipersonals 21,5 23,2 20,4 

Dues persones o més 2,8 0,0 4,6 

Amb Nucli 75,7 71,6 78,5 

Parella sense fills 24,3 23,8 24,6 

Parella amb fills 38,7 36,1 40,5 

Pare o mare amb fills 10,8 11,7 10,1 

Dos nuclis o més 2,0 0,0 3,3 

Total 100 100 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles al Departament d'habitatge i l’IDESCAT segons el Cens 
d'habitatge 2011. 
*El total percentual de Vic+Manlleu i Resta d'Osona és 95% i 103% respectivament. Això és dona per la falta de dades 
del municipi de manlleu que fa arrossegar un error. 

 

Segons els cens de 2011, la majoria eren llars principals (81%), si bé el 7,1% eren 

habitatges secundaris, i s’estimava entorn al 12% d’habitatges buits. Cal tenir 

present que les estimacions territorials del cens 2011 són molt precàries, de manera que 

cal tenir-les com a orientació però no com a dades fiables.  

 

• Vic i Manlleu concentren un menor percentatge d’habitatges secundaris 

(3,7%), que són més del doble fora d’aquestes municipis.  

 

Taula 36. Tipus d’habitatges. 2011. Comparativa comarcal (%) 

  Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu* Resta d'Osona 

Principals 81,0 82,7 79,8 

Secundaris 7,1 3,7 9,2 

Buits 12,0 13,6 10,9 

Total 100 100 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles al Departament d'habitatge i l’IDESCAT segons el 
Cens d'habitatge 2011. 

 

La gran majoria del parc d’habitatges principals que detectava el cens 2011 eren de 

propietat (74,3%), un 32,3% amb pagaments pendents.  

 

Així el lloguer representava a la comarca el 19% dels habitatges.  

 

• El pes de la propietat és més elevat fora de Vic i Manlleu (76,6%), on destacava 

que quasi 1 de cada 4 habitatges principals eren de lloguer (23,5%).  
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Taula 37. Habitatges principals segons el règim de tinença per àmbits territorials 2011. 

  Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu* Resta d'Osona 

Propietat 74,3 70,7 76,6 

Compra 34,3 33,5 34,8 

Accés a compra 32,5 32,4 32,5 

Herència o donació 7,5 4,8 9,3 

Lloguer 19,0 23,5 16,0 

Gratuït 2,3 2,2 2,4 

Altres formes 4,5 3,7 5,0 

Total 100 100 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles al Departament d'habitatge i l’IDESCAT segons el 
Cens d'habitatge 2011. 

 

El cens 2011 ofereix altres dades sobre la qualitat de l’edificació i les característiques 

de la mateixa, que no són objecte d’anàlisi de la present diagnosi (accessibilitat, 

subministraments...).  

 

Quant al lloguer, d’acord al registre de lloguers que explota el Departament d’Habitatge 

de la Generalitat de Catalunya, el nombre de lloguers inscrits a la comarca és de 

prop de 3.000 anuals, si bé tendeix a decréixer lleugerament, en línia amb la caiguda 

general a Catalunya.  

 

• Aquest decreixement s’observa especialment a Vic i Manlleu, que representen 

el 51% del total dels lloguers de la comarca.  

 

Taula 38. Evolució anual del Nombre de contractes de Lloguer per territori. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Catalunya 141.767 142.714 156.936 167.953 162.520 135.509 
 

      

Osona 3.094 2.875 3.021 3.066 3.048 2.807 

Vic + Manlleu 1.696 1.504 1.557 1.576 1.559 1.437 

Resta d'Osona 1.398 1.371 1.464 1.490 1.489 1.370 

% respecte al conjunt de la comarca 

Vic + Manlleu 54,8 52,3 51,5 51,4 51,1 51,2 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge, a partir de 
les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. 

 

Quan als imports, de mitjana a Osona el lloguer registrat és de 522,8€. Es tracta d’un 

lloguer força per sota del conjunt de Catalunya, si bé tendeix a créixer força.  

 

• Fora de Vic i Manlleu el lloguer és força més baix (449€), i de fet Vic i Manlleu 

de mitjana tenen un import de lloguer similar (510€). Ara bé, aquesta mitjana en 

realitat amaga el fet que l’import a Vic és ostensiblement superior. Així per 

exemple, en 2020 la mitjana a Vic era de 568,79 mentre que a Manlleu va ser de 

451,56€.  

 

Cal recordar que es tracta dels lloguers registrats, de manera que aquesta estadística 

no identifica totes les situacions de lloguer no registrades.  
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Gràfic 10. Evolució de la mitjana anual del preu del lloguer €/mes.  

Comparativa territorial 

 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Catalunya 557,5 595,7 654,8 698,4 735,4 734,3 
 

      

Osona 406,3 420,2 450,8 478,9 511,8 522,8 

Vic + Manlleu* 400,4 407,9 437,2 467,5 502,5 510,2 

Resta d'Osona 310,0 297,4 362,0 397,5 409,5 449,0 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge, a partir de les 

fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. 
*El preu del lloguer de les categories Vic + Manlleu i Resta d'osona s'ha fet realitzant la mitjana dels 

municipis respectius. 

 

3.5.2. Indicadors de vulnerabilitat 

 

Un cop descrita la situació general de l’habitatge, a continuació s'exposen quins són els 

indicadors clau d’exclusió social a nivell residencial.  

 

Cal tenir present que aquests s'organitzen en 4 subtensions: demanda exclosa, sense 

llar i altres persones en situació d’exclusió residencial i col·lectius vulnerables o en risc 

d’exclusió social. En general, per a l’estimació de les diferents situacions se segueix la 

classificació ETHOS23. Aquesta classificació però, és molt complexa d’assolir a nivell 

comarcal, i també a nivell municipal, sense operacions a mida de recompte o 

estimacions més o menys fiables. Així, per tal de descriure elements de vulnerabilitat 

associades a l’habitatge s’ha optat per identificar els següents indicadors clau:  

 

  

 
23 Consultable a: https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf  

https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf
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Àmbit residencial: Estructura d’indicadors d’exclusió 

Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Demanda exclosa 

1 

Taxa de persones inscrites 

en el Registre de 

Sol·licitants d'Habitatges 

amb Protecció Oficial, per 

cada 1000 hab. 

Nombre persones inscrites en 

el Registre de Sol·licitants 

d'Habitatges amb Protecció 

Oficial, per cada 1000 hab. 

2 
Taxa d’ajuts al lloguer per 

cada 1000 han 

Nombre persones d’ajust al 

lloguer per cada 1000 hab. 

3 
€ d’ajuts al lloguer per 

càpita 

 Import d’ajuts al lloguer per 

cada habitant.  

Pobresa energètica 

4 

Informes de vulnerabilitat 

energètica per cada 1000. 

hab. 

Nombre d’informes per cada 

1000 habitants.  

5 

Ajudes per a 

subministraments per cada 

1000 hab.  

Nombre d’ajudes per a 

subministraments per cada 

1000 hab.  

En relació a les persones sense sostre, persones sense llar, residents en habitatges insegurs que conformarien una 

estimació més precisa de les persones en situació d’exclusió residencial, en el següent apartat s’aporten algunes 

informacions il·lustratives doncs no es disposa d’una quantificació del fenomen a nivell comarcal.   

 

A. Demanda exclosa 

 

En conjunt a Osona, en 2020 1,7 persones de cada 1000 hab. Estaven inscrits en el 

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO). Aquesta taxa 

ha anat oscil·lant, amb un pic màxim en 2017.  

 

• Vic i Manlleu suposen la majoria d’aquesta demanda d’habitatge protegit. En 

l’actualitat suposen el 56,7%, si bé han arribat a ser més del 710% per exemple 

en 2019. Així la seva taxa d’inscripció per cada 1000 hab. és de 2,52. 
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Gràfic 11. Evolució de la taxa de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants 

d'Habitatges amb Protecció Oficial, per cada 1000 hab.  

Comparativa comarcal 

 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de Sol·licituds 

Osona 314 364 499 332 340 278 

Vic + Manlleu 178 258 356 218 254 173 
Resta d'Osona 136 106 143 114 86 105 

% en Comarca d’Osona  

Vic + Manlleu 56,7 70,9 71,3 65,7 74,7 62,2 
Resta d'Osona 43,3 29,1 28,7 34,3 25,3 37,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

Taxa per cada 1000 hab. 

Osona 2,0 2,3 3,2 2,1 2,1 1,7 

Vic + Manlleu 2,8 4,1 5,6 3,3 3,8 2,5 
Resta d'Osona 1,5 1,1 1,5 1,2 0,9 1,1 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles al Departament d'habitatge 2020 i Idescat, Padró continu. 

 

Quant a les ajudes al lloguer, a Osona en 2020 s’havien aprovat 1922 que 

suposaven un import de 3.141.644€. Aquestes magnituds impliquen 11,74 ajudes 

per cada 1000 hab., i un import per càpita de 19,19€/any.  

 

• De nou, Vic i Manlleu acumulen la majoria d’aquestes ajudes (61,7%), el que e 

podria deure entre d’altres motius al seu pes poblacional. Tanmateix, la taxa per 

cada 1000 hab. és molt superior (17,29‰) a la de la resa de la comarca (7,74‰). 

Igualment, els imports a Vic i Manlleu són de 29,34€ per càpita/any i a la resta 

d’Osona de 11,88€/any.  
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Taula 39. Ajudes al lloguer. Taxa per cada 1000 hab. i € per càpita 

  
Osona 

Comparativa territorial 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Ajuts 1.922 1.185,0 737,0 

Imports € 3.141.644 2.011.235,5 1.130.408,9 

        

% d'ajuts en relació al total de 
la comarca 

100 61,7 38,3 

Taxa per cada 1000 hab. 11,74 17,29 7,74 

€ per càpita 19,19 29,34 11,88 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles al Departament d'habitatge 2020 i Idescat, Padró 
continu.  

 

B. Pobresa energètica  

 

A Osona en 2019 7,2 de cada 1.000 hab. van tenir un informe de vulnerabilitat 

energètica. Es tracta d’un volum creixent (+9,7% interanual entre 2018-2019).  

 

Taula 40. Informes de vulnerabilitat energètica per cada 1000. hab. 

  
2018 2019 

% en 
2019 

Taxa de 
variació 2018-

2019 

RODA 206 232 19,9 12,6 
VALL DEL GES 234 216 18,5 -7,7 

CENTRE 1 122 179 15,4 46,7 
CENTRE 2 125 153 13,1 22,4 

LLUÇANÈS 149 144 12,4 -3,4 
VOLTREGANÈS 79 116 10,0 46,8 

BISAURA 129 76 6,5 -41,1 
CABRERÈS 18 49 4,2 172,2 

Total 1.062 1.165 100,0 9,7 

Taxa per cada 1000 hab. 6,7 7,2 0,6 8,0 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria dels Serveis Socials de Consorci de 2019 i Idescat, Padró 
continu.  
Observacions: taxa calculada sobre el total de la població d’Osona.  

 

Quant a les ajudes als subministraments energètics, en 2019 es van atorgar 415 el que 

suposa una taxa de 2,58 per cada 1000 hab. Van suposar un import de 80.357€ i es 

concentren bàsicament en llum i gas combinat (54,7% dels ajust) o electricitat per 

separat (32,5%).  

 

Taula 41. Ajudes als subministraments energètics per cada 1000. hab. 

  
Nombre de 

famílies/llars 
% Import % 

Import 
mitjà 

Llum i gas combinat 227 54,7 50.160 62,4 221,0 
Llum 135 32,5 21.666 27,0 160,5 

Aigua 40 9,6 6.461 8,0 161,5 
Gas 13 3,1 2.070 2,6 159,2 

Total 415 100,0 80.357 100,0 193,6 

Taxa per cada 1000 hab. 2,58         
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria dels Serveis Socials de Consorci de 2019 i Idescat, Padró 
continu.  
Observacions: taxa calculada sobre el total de la població d’Osona.  
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• Cal tenir present que es tracta de dades internes i no es poden analitzar tali com 

estan difoses amb el detall territorial d’altres apartats. Igualment no es disposa de 

dades comparables amb altres territoris que permetin avaluar la seva magnitud amb 

major comoditat.  

 

3.5.3. Altres informacions  

 

Com s’ha comentat en l’apartat econòmic, a la Memòria de Serveis Socials de 2019, 

elaborada pel Consorci de Benestar Social es disposa d’algunes dades que poden 

il·lustrar en major mesura aquesta dimensió.  

 

Segons aquesta memòria, en 2019 el 0,5% de les ajudes d’urgència demanades tenien 

a veure amb l’habitatge (import 1.137,04 €): Tanmateix, altres informacions fan repensar 

aquestes magnituds. D’una banda, a la mateixa memòria, s’indica que fins a 44 

persones  van necessitar ser usuàries dels recursos residencials  

 

Taula 42. Pernoctes i persones usuàries en recursos residencials (adults), 2019- 

    Osona 

Acolliment d'urgència 
Pernoctes 276 
Persones usuàries 31 

Residència temporal 
Pernoctes 163 
Persones usuàries 13 

Total* 
Pernoctes 439 
Persones usuàries 44 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria dels Serveis Socials de 
Consorci de 2019. 
Estimació: poden haver repeticions.  

 

D’altra banda, de manera provisional les dades facilitades pel Consorci de Benestar 

Social indiquen que en 2020 fins a 80 persones han estat usuàries d’albergs o pisos 

d’estada temporal.  
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Taula 43. Persones usuàries d’alberg i/o pisos d’estada temporal. 2020. Dades 

provisionals 

Municipi Alberg 
Pisos 

d'estada  
temporal 

Total* 

Centelles 5 7 12 
Manlleu 4 2 6 
Sant Julià de Vilatorta 3 1 4 
Sant Pere de Torelló 3 1 4 
Montesquiu 2   2 
Calldetenes 1   1 
Muntanyola 1 4 5 
Oristà 1   1 
Prats de Lluçanès 1 6 7 
Roda de Ter 1 2 3 
Sant Bartomeu del Grau 1 3 4 
Sant Hipòlit de Voltregà 1 2 3 
Sant Quirze de Besora 1   1 
Santa Eugènia de Berga 1   1 
Tona 1   1 
Torelló 1   1 
Alpens   1 1 
Folgueroles   12 12 
Sant Vicenç de Torelló   1 1 
Sobremunt   10 10 

Osona 28 52 80* 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Consorci de Benestar Social (dades provisionals 2020) 
Estimació: poden haver repeticions.  
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3.6. Dimensió sociosanitària  
 

3.6.1. Introducció 
 

L’abordatge de la salut com a dimensió que pot informar de la vulnerabilitat i risc 

d’excussió de les poblacions, parteix de la noció segons la qual la salut, tant física com 

mental, són per sí mateixes elements d’exclusió directa, o altament condicionants de les 

possibilitats de desenvolupament social de les persones (malalties mentals o desordres 

de la conducta, així com discapacitats físiques o psíquiques o malalties estigmatitzades 

(SIDA, tuberculosi...). 

Per aquesta doble raó l’anàlisi de la salut ha de ser un àmbit més de l’anàlisi dels entorns 

de vulnerabilitat de la població, en tant que serà determinant en la posició social de 

l’individu al mateix temps que la seva posició social és un determinant en el seu estat 

de salut. Tanmateix, es tracta d’un dels àmbits d’anàlisi menys desenvolupats, el que 

probablement té relació amb la distància que existeix entre les diferents disciplines que 

aborden el tema, la medicina – i de manera important la psiquiatria- i les ciències socials 

–sociologia, psicologia i d’altres–. 

Fa uns anys, entre 2014-2018 aproximadament es van posar a disposició diverses fonts 

de dades sobre salut com ara l’Observatori de Salut de la Generalitat de Catalunya24 

que permetien fer anàlisi municipal o per àrea bàsica de salut. Tanmateix en l’actualitat 

aquestes fonts no estan actualitzades i faciliten dades d’una realitat desfasada. El 

Consorci de Benestar Social d’Osona disposa de l’estudi Diagnosi sobre la situació de 

la salut mental de la població infantil i juvenil de la Comarca d’Osona 25 que, tot i facilitar 

algunes dades, també aporta algunes que són antigues.  

Tot i això, a continuació es faciliten algunes dades bàsiques que orienten sobre aquesta 

dimensió en clau de vulnerabilitat.  

  

 
24 Consultable a: https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/observatori/  
25 Serrano-Blanco A, Gil-Girbau M, Aznar-Lou I, Carbonell-Duacastella C, Chavarría-Romero V, Domènech-Abella J, 

Catalán-Vega MA, Rubio-Valera M. Diagnosi sobre la situació de la salut mental de la població infantil i juvenil de la 
Comarca d’Osona . Barcelona: Diputació de Barcelona, 2020 

https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/observatori/
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3.6.2. Indicadors de vulnerabilitat 

 

Amb aquestes prevencions a continuació es faciliten els següents indicadors.  

Àmbit salut: Estructura d’indicadors d’exclusió 

Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Discapacitat  

1 
% de persones amb 
reconeixement de 
discapacitat 

Sobre el total de la població el pes 
d’aquelles persones que tenen 
reconegut algun nivell de 
disminució superior al 32%. 

2 
% de persones amb 
reconeixement de 
discapacitat segons graus 

Sobre el total de la població amb 
discapacitat el pes d’aquelles 
persones que tenen reconegut 
algun nivell de disminució superior 
al 32%, segons 3 nivells de 
discapacitat. 

Patologies 
mentals 

3 

% de persones amb 
reconeixement de 
discapacitat per patologia 
mental 

Sobre el total de la població amb 
discapacitat per raons de 
patologia mental 

Dependència 

4 
% de persones amb 
valoració de dependència 
amb prestació 

Sobre el total de la població 
nombre de persones amb 
discapacitat menors de 65 anys i 
majors de 65 en general, nombre 
de persones amb valoració de 
dependència i prestació vigent 

5 

Taxa cobertura total SAD 
sobre total població 

Estimació del nombre de casos 
atesos per SAD i SAD 
dependència sobre el total de la 
població  

6 

Taxa cobertura places 
amb dependència sobre la 
població 80 anys i més 

Estimació del nombre de casos 
atesos per SAD dependència 
sobre el total de la població de 80 
anys i més 

Salut reproductiva 

7 
% Parts segons el tipus de 
part i la maturitat 2019 

Nombre de parts per tipus 

8 
Taxa d'IVE de dones de 
15 a 44 anys, 2019 per 
cada 1000 dones* 

Nombre d’Interrupcions 
Voluntàries de l’Embaràs per cada 
1000 dones de 15 a 44 anys 

 

A. Discapacitat  

 

D’acord a les estadístiques oficials, el 6,1% de la població d’Osona té reconeguda 

una discapacitat. La majoria (50,8%) són dones.  

• Com es pot observar es tracta d’un percentatge similar en tots els territoris. Així 

com la composició per gènere.  
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Gràfic 12. % de persones amb reconeixement de discapacitat, 2020.  

Comparativa comarcal. 

1 de cada 3 ciutadans  

Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
(estadística de persones amb discapacitat). Discapacitats: persones que tenen reduïdes 

les seves capacitats com a mínim amb un 32%. 

 

Taula 44. % Persones amb reconeixement legal de discapacitat per sexe 2020 
Comparativa territorial 

  
  

Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Dona 50,5 50,8 50,2 
Home 49,5 49,2 49,8 

Total 100 100 100 
Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania (estadística de persones amb discapacitat). 
Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim 
amb un 32%. 

 

La major part de les persones amb discapacitat de la Comarca d’Osona  tenen un 

grau d’entre 33 i 64% (66,8%) un percentatge molt similar a tots els territoris analitzats.  

Taula 45. % Persones amb reconeixement legal de discapacitat per grau. 2020 
Comparativa territorial 

  
  

Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Del 33% al 64% 66,8 66,6 66,8 
Del 65% al 74% 19,8 20,3 19,5 
75% i més 13,4 13,0 13,7 

Total 100 100 100 
Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
(estadística de persones amb discapacitat). 
Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 32%. 
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B. Patologies mentals  

 

En el paradigma de la diversitat funcional cal tenir present que cada cop més s’amplia 

l’anàlisi a altres situacions vitals transitòries o permanents que poden ser susceptibles 

de necessitat d’atenció i polítiques positives de garantia de drets. En aquest apartat és 

en el que es contemplen les situacions de salut mental, així com les demències i pacients 

oncològics. Tanmateix, en l’actualitat només estan actualitzades les dades de 

discapacitat i no es disposa de dades sobre la resta de fenòmens.  

Així, el 20,2% de les persones amb una discapacitat reconeguda a Osona ho és 

per raó de salut mental.  

• Es tracta d’un percentatge similar al conjunt de territoris analitzats.  

De fet  la majoria de les persones amb discapacitat (52,2%) tenen limitacions físiques 

(persones que tenen afectada la capacitat de moviment per diverses causes).  

• En aquest cas el percentatge és més baix a Vic i Manlleu (48,9%), principalment 

per la menor presència de casos de discapacitat motòrica (29,7%). 

Taula 46. % Persones amb reconeixement legal de discapacitat per grau. 2020 
Comparativa territorial 

  Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Física 52,2 48,9 54,7 

Motòrica 32,5 29,7 34,7 

Física no motòrica 19,7 19,2 20,0 

No física 47,8 51,1 45,3 

Psíquics 13,3 14,4 12,4 

Malalts mentals 20,2 21,8 19,1 

Visuals 6,5 7,4 5,9 

Auditius 6,1 5,9 6,2 

Multiples Físics-
Intel·lectuals 

1,7 1,6 1,8 

Total 100 100 100 
Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i Ciutadania (estadística de 
persones amb discapacitat). 
Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 32%. 

 

A continuació es detallen els recursos de salut mental identificats per la Comarca 

d’Osona . Com es pot observar tots estan a Vic, excepte un.  
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Taula 47. Recursos de Salut Mental 2020. Osona 
 Osona 
1 Club Social Estivill Camp Torelló 
2 Club Social El Pedrís Vic 
3 HD Hospital de dia salut mental adults Osona Vic 
4 CSMIJ Centre de Salut Mental Infanto Juvenil Osona Vic 
5 SRC Servei Rehabilitació Comunitària - Psicopedagògic d'Osona Vi Vic 
6 CSMA Centre Salut Mental Adults Osona Vic 
7 AFMMO Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona Vic 

Total 7 
Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de Recursos de Salut Mental 
https://www.salutmental.org/la-salut-mental/mapa-recursos-salut-mental/  
 

Donat que aquest no és l’espai per aprofundir en aquesta qüestió, es recomana la revisió 

de les dades, els recursos i les recomanacions i consensos elaborats en el marc de la 

Diagnosi sobre la situació de la salut mental de la població infantil i juvenil de la Comarca 

d’Osona  (2020).  

 

C. Dependència 

 

D’acord al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a Osona en 

2020 hi havia 3.165 persones amb dependència que tenen reconeguda al seu favor 

una o més prestacions econòmiques i/o servei dins del sistema català d'autonomia i 

atenció a la dependència. Aquest volum representa una taxa de 9% d ela població 

d’Osona amb discapacitat menor de 65 anys i població major de 65 anys en 

general.  

La majoria són ciutadans i ciutadanes amb Grau II (33,3%).  

Taula 48. Distribució dels beneficiaris per grau de dependència. 2020. Osona 

  

Població amb 
discapacitat 
menor de 65 

anys i població 
major de 65 

anys en general 

Grau III Grau II Grau I Total 
Taxa de 

cobertura 

Osona 35.033 737 1.374 1.054 3.165 9,0 

% per graus  23,3 43,4 33,3 100,0  
Font: Departament de Drets Socials. 
* Nombre de persones amb dependència que tenen reconeguda al seu favor una o més prestacions econòmiques i/o 
servei dins del sistema català d'autonomia i atenció a la dependència. (2) Es considera que una persona té una gran 
dependència quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al 
dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra 
persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal. (3) Es considera que una persona té 
un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres 
vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per 
a la seva autonomia personal. (4) Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita 
ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda 
intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. (5) L'any 2014 es canvia el criteri de comptabilització de l’edat 
dels beneficiaris, fins l’any 2013 es computa el nombre de beneficiaris per l’edat que tenien en el moment d’inici de la 
prestació i l’any 2014 segons l’edat que tenien a 31 de desembre  

https://www.salutmental.org/la-salut-mental/mapa-recursos-salut-mental/
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El Departament no facilita detall municipal. Tanmateix, a partir de les dades provisionals 

facilitades pel Consorci de Benestar Social i Famílies s’ha estimat la situació als 

diferents territoris. Com es pot observar la situació és similar en tots els territoris, 

de manera que la taxa de cobertura26 es troba sobre el 10%.  

• El 31,1% de la població amb dependència resideix a Vic i Manlleu, on s’observa 

un lleuger menor percentatge de persones amb Grau III (17,3% en comparació 

amb 20% de la resta d’Osona).  

Taula 49.Estimació de les taxa de persones beneficiàries per grau de dependència i 
percentatge per graus. 2020. Comparativa territorial  

  Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Taxa * 10,6 10,3 10,7 

% dins el territori 100,0 31,1 68,9 

Grau 

Grau I 41,1 40,8 41,2 

Grau II 39,9 41,9 38,8 

Grau III 19,0 17,3 20,0 

Total 100 100 100 
Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i dades provisionals facilitades per 2020 del Consorci de 
Benestar Social d’Osona.  
* Entre la població amb discapacitat menor de 65 anys i població major de 65 anys en general. 

 

D. SAD  

 

En relació al Servei d’Atenció a Domicili, la Memòria del Consorci informa de que al 

2019 es van atendre 1.162 amb SAD, el que suposa 90.146 hores.  

A partir d’aquestes magnituds s’ha establert una taxa de cobertura per al conjunt de 

la població (0,7%) i per a la població de 80 anys i més (12,7%). 

  

 
26 Població amb discapacitat menor de 65 anys i població major de 65 anys en general. 
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Gràfic 13. Estimació de la taxa cobertura total SAD sobre total població 

i la Taxa cobertura sobre població 80 anys i més. 2019. Osona 

 

Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT padró continu i dades facilitades per Consorci de 
Benestar Social.  

 

 
 

L’informe consolidat no facilita les dades de persones per municipis però sí d’hores, de 

manera que es van donar 9,8 hores per cada habitant de 80 anys i més27.  

• La taxa d’hores és inferior a Vic i Manlleu (8,2%) que acumulen el 31,1% de les 

hores.  

Taula 50. Hores SAD 2019 per hab. de 80 anys i més. Comparativa comarcal 

 
Osona 

Comparativa 

Vic 
+Manlleu 

Resta 
d'Osona 

Hores 2019/població 80 o més 9,8 8,2 10,8 

% sobre el total 100,0 31,1 68,9 

Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT padró continu i dades facilitades per 
Consorci de Benestar Social.  

 

 
E. Salud reproductiva 

 
En relació a la salut reproductiva cal tenir present que és un dels aspectes sanitaris que 

informen sobre la qualitat de vida de les dones del territori. Si bé l’indicador clau sol ser 

la taxa d’IVE (Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs), també es disposa de disposa 

d’altres dades relatives als parts.  

  

 
27 16.663 hores de SAD SOCIAL i 73.483 hores de SAD DEPENDÈNCIA.  
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Concretament sobre el % de dones d’Osona en 2019 1 de cada 3 parts (33,2%) va 

ser per cesària, la majoria a terme (31,1%). Així els parts naturals són majoritaris 

(66,8%).   

• A Vic i Manlleu es detecta un percentatge major de cesàries que a la resta de 

territori.  

 
Taula 51. % Parts segons el tipus de part i la maturitat 2019. Comparativa comarcal 

  Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Natural 66,8 64,8 68,7 

a terme 63,9 62,0 65,8 

prematur 2,9 2,8 2,9 

no hi consta 0,0 0,0 0,0 

Cesària 33,2 35,2 31,3 

a terme 31,1 32,8 29,6 

prematur 2,0 2,4 1,7 

no hi consta 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Sanitat. 

 

D’altra banda, en 2019, les dones residents a Osona van realitzar un total de 421 

interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE), un nombre que creix des de 2015.  

Així, taxa de IVE per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15 a 44 anys) és de 14,6‰.   

• Lamentablement no es disposa de dades municipals per aquest indicador.  

 
Taula 52. Interrupció voluntària de l'embaràs 2015-2019 i taxa d'IVE 2019. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Osona 329 449 354 388 421 

Taxa d'IVE de dones de 15 a 44 anys, 2019 per cada 1000 dones* 

  Taxa 15-44* 

Osona 14,60 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Salut i IDESCAT padró continu 
* Taxa d’IVE per 1.000 dones de 15-44 anys.  

 

En l’apartat següent es faciliten altres dades que són indicadors de la situació relacional 

de les dones a la comarca.  
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3.7. Dimensió relacional  
 

3.7.1. Introducció 
 

La família i les relacions socials són el nucli de la socialització en la que es configura la 

identitat, es rep suport i benestar (material i simbòlic). D’una banda, la família és un 

context essencial en el que les persones i els grups socials aprenen a conviure, 

s'adapten al canvi, s'assumeixen noves competències i es genera reproducció i canvi 

social.  

Les societats occidentals es caracteritzen per una reducció del nombre de fills/es. 

Aquests es tenen a edats més tardanes, les famílies viuen més ruptures i es creen noves 

famílies a partir d'altres, en general les famílies són més petites, amb menys membres, 

de fet hi ha un clar augment de les llars formades per un únic membre. Per norma 

general les persones viuran en diverses configuracions familiars al llarg de la seva vida 

i en un context social amb molta diversitat de configuracions familiars. 

Aquestes transformacions socials viscudes en els darrers 60 anys i consolidades en les 

primeres dècades del segle, es vinculen sovint a la major llibertat social, que culmina en 

gran manera amb la legalització de les unions del mateix sexe i el reconeixement dels 

drets de les parelles sense lligam de matrimoni.  

Es transformacions relacionals també s’associen a processos de debilitació de les 

xarxes de suport i relació social, de manera que, per exemple tenir menys fills pot 

suposar major risc de desatenció en la vellesa, o major diversitat de les unions familiars 

al llarg de la vida en ocasions suposa debilitat dels lligams duradors i sòlids en moments 

clau de necessitat de suport: econòmic, per malaltia o dependència.   

Aquestes funcions tradicionals assumides per les xarxes socials primàries són 

progressivament substituïdes per la xarxa d’agents socials i institucionals, que han de 

construir mecanismes per assumir els rols abans descrits, especialment el ser espai de 

suport i benestar (material i simbòlic).  

Entre les manifestacions de contextos més febles a nivell relacional destaquen les llars 

unipersonals formades per persones de 65 anys i més, i per persones de 75 anys i més, 

i les llars monoparentals. Les llars unipersonals formades per ciutadans de 65 anys o 

més i de 75 anys o més, són especialment sensibles a l’aïllament social. La manca de 

relacions socials i d’una xarxa d’atenció de proximitat i imbricada en la seva quotidianitat 

implica riscos importants de soledat i abandó que poden abocar als ciutadans a una falta 



 73 

d’assistència social (de salut, alimentació, higiene...) i una pèrdua important d’habilitats 

psicosocials.  

 

Per la seva banda les llars monoparentals acumulen diversos factors de risc que van 

des de les dificultats de l’ocupabilitat dels adults, les dificultats per gestionar els horaris 

d’atenció als menors, com lògicament, les dificultats econòmiques que poden suposar 

ser sustentador únic.  

Sovint però, existeixen dificultats per fer comparacions entre territoris degut 

principalment a les diferents definicions dels conceptes llar, família i unitat de 

convivència. Per l’INE la llar és un conjunt de persones que resideixen en el mateix 

habitatge, de tal manera que la diferència entre llar i família és que una llar pot ser 

unipersonal (una persona sola en un habitatge), però una família ha de tenir com a mínim 

2 membres (relació familiar). A més, els membres d’una llar multi-personal no han de 

tenir necessàriament relacions de parentesc, mentre que els membres d’una família sí. 

Amb la mateixa definició es dissenyen la gran majoria d’operacions d’estadística oficial 

de l’IDESCAT. 

La composició de les llars, s’ha descrit en apartats anteriors (sociodemogràfic i 

habitatge).  

Al seu torn per a la contextualització de la xarxa relacional familiar en base a les 

composicions més fràgils i vulnerables, s’analitzen habitualment els factors considerats 

fonamentals com a possibles marcadors d’exclusió social. Així, cal donar especial 

rellevància a dos factors clau. En primer lloc als casos de persones ateses pels Serveis 

Socials amb dificultats familiars. En segon lloc, s’aborda el fenomen de la violència a 

partir fonamentalment de la violència contra les dones. 

3.7.2. Indicadors de vulnerabilitat 

 

En el present document, s’ha apartat de les dades del Consorci de Benestar Social de 

2019 i s'han pogut ampliar algunes dades comarcals a partir d’altres fonts. Tanmateix, 

continua sent un àmbit en el que la comparabilitat amb altres territoris no és possible.  
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Àmbit relacional: Estructura d’indicadors d’exclusió 

Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Atenció social 1 
Usuaris d’algun servei o 
programa de Serveis 
Socials 

Nombre de llars són 
usuaris d’algun servei o 
programa de Serveis 
Socials. 

Violència 

2 
Taxa de denúncies de 
violència contra la dona 

Nombre de denúncies 
registrades en el trimestre 
de referència per cada 
1.000 dones. 

3 
% de dones ateses per 
Violència de Gènere.  

Dones ateses al SIAD 
comarcal en situació de 
violència de gènere sobre 
el total de dones ateses 

 

A. Atenció social 

 

Aquest indicador s’ha abordat en apartats anteriors. Tanmateix es fa recordatori ja que 

es considera un indicador clau. Així, segons aquesta memòria, en 2019 el Consorci de 

Benestar Social va atendre el 12% de la població del seu territori, és a dir 7.587 

persones.  

 

• Torelló és el municipi amb major cobertura d’atenció (17,7% de la seva població) i 

també amb major % de casos (32,3%), Seguit de Centelles i Roda de Ter.  

 

Taula 53. Persones ateses al Consorci de Benestar en 2019. Detall territorial 

EBASP 
Persones  

ateses 

% de la població 
de  

referència  

% de la població  
de referència 

atesa 

TORELLÓ 2.452 17,7 32,3 

CENTELLES 1.031 13,9 13,6 

RODA DE TER 877 14,3 11,6 

LLUÇANÈS 809 11,7 10,7 

CENTRE 786 7,2 10,4 

VOLTREGANÈS 586 8,2 7,7 

BISAURA 391 11,0 5,2 

VALL DEL GES 384 8,7 5,1 

CABRERÈS 267 7,4 3,5 

Total 7.583 12,0 100,0 
Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria dels Serveis Socials de Consorci de 2019. 

 

B. Violència de gènere 

 

Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, al partit judicial de Vic, que 

correspon a la Comarca d’Osona  es té constància judicial de  76 dones víctimes 

de la violència de gènere. Es tracta d’una taxa de 0,93 per cada 1000 dones.  
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• Com es pot observar el pes de les dones estrangeres és molt elevat i la taxa per 

cada  1000 dones és del 2,77.  

 
Taula 54. Denúncies i re-denúncies de delictes de violència de gènere. 1r trim 2021. Partit  

judicial de Osona 

  Dones 
víctimes 

de 
violència 

de gènere* 

Espanyoles Estrangeres Menors 

  

Partit judicial de Vic 76 42 34 0 

Taxa per cada 1.000 dones 0,93 0,61 2,77   

Font: estadística del Consell General del Poder Judicial     

* El nombre total de menors víctimes d'V.G. inclou tant a menors homes com a menors dones tutelats 

 

Aquesta informació es pot ampliar i matissar a partir de les dades facilitades pel Consorci 

de Benestar Social. En 2020, el SIAD comarcal va atendre 923 dones, 756 de les 

quals en situació de violència (81%). Com es pot constatar les dades són molt 

diferents a les facilitades pel Poder Judicial.  

• El percentatge de dones es divideix de manera similar entre Vic i Manlleu i la resta 

de la comarca, si bé té major pes el percentatge de dones d’altres municipis 

(53%).  

 
Taula 55. % de dones i actuacions per Violència de Gènere. 2020. Comparativa comarcal. 

  
  

Osona 
Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Dones ateses 923 443 480 

Atenció per violència de 
gènere 

756 355 401 

% sobre la comarca 100 46,9 53,0 

Actuacions 1345 667 678 

Actuacions per Violència 
de Gènere 

20 19 20 

Total 2268 1110 1158 

% de dones ateses per 
violència de gènere 

81,9 80,1 83,5 

% d'actuacions per 
Violència de Gènere 

1,5 2,9 2,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SIAD d'Osona 2020. 

 
Es van realitzar 91 acollides a dones de les quals el 59,3% van ser dones en situació de 

violència.  
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• La majoria de casos són casos de Vic, i pràcticament tots els que tenen a veure 

amb violència de gènere.  

 

Taula 56. Acollides i Visites de Serveis Socials 2020. 

  
  

Osona 

Comparativa 

Vic Resta 

Acollides 91 96 10 

Acollits per violència  54 52 3 

% d'acollits per violència 59,3 54,2 30,0 

Seguiment 569     

Repesca 38     

1r Visita Professional 149     

Total visites vingudes 953     

Total visites No vingudes 315     

Urgències 14     

Font: Elaboració a través de les dades de Serveis Socials. 
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3.8. Dimensió ciutadana i de participació   
 

3.8.1. Introducció 
 

La darrera dimensió de l'abordatge de la vulnerabilitat, ciutadania i participació, cal 

entendre-la com un eix transversal, valorant el gran impacte que té en l'accés a recursos 

i en la qualitat de vida, el fet de no tenir accés als drets de ciutadania. Catalunya és una 

societat de dret, però limiten aquests drets a determinades persones i col·lectius socials 

a través de normatives vinculades a especialment a la nacionalitat i la situació 

administrativa.  

 

En la literatura sobre vulnerabilitat i exclusió es qüestiona fins a quin punt es poden 

generar vincles socials de pertinença a les comunitats culturals i territorials per part de 

ciutadania que no té ple dret de participació. La falta de mecanismes per vehicular les 

necessitats i opinions, com per exemple a través d'associacions i espais de trobada i 

dinamització, tampoc ajuda.  

 

Tanmateix, quan existeix la possibilitat de participar, cal analitzar si aquesta participació 

s'exerceix efectivament, ja que la falta de participació és un indicador que la falta de 

vincle social.  

 

Un dels condicionants més importants a l’exercici de la ciutadania és la nacionalitat. Així, 

cal recordar que com s'ha indicat a Osona el 16,4% de la població no té nacionalitat 

espanyola i la gran majoria són extracomunitaris (14,1%). Un percentatge superior 

a Vic i Manlleu (27,7%).  

 

Taula 57. Població segons nacionalitat (%). Comparativa territorial. 2020. 

  
Osona 

Comparativa 

Vic + Manlleu Resta d'Osona 

Espanyola 83,6 72,3 91,7 

Estrangera 16,4 27,7 8,3 

Total 100 100 100 
Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT. Padró continu 

 

3.8.2. Indicadors de vulnerabilitat 

 

D’aquesta manera, per tal de comptar amb una visió general dels elements clau de 

ciutadania s’analitzen els següents indicadors.  
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Àmbit ciutadania: Estructura d’indicadors d’exclusió 

Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Participació 

1 

% Població 18 anys i 

més no censada 

electoralment 

Pes de la població de 18 anys i 

més que no pot participar a les 

eleccions municipals sobre el 

total de població de 18 anys i 

més.  

2 
% d’abstenció a les 

eleccions municipals 

Pes de les persones censades 

electoralment que no van votar, 

sobre el total de cens electoral 

3 

% d’abstenció a les 

eleccions catalanes, 

espanyoles i europees 

Pes de les persones censades 

electoralment que no van votar, 

sobre el total de cens electoral 

4 

Taxa d’entitats i 

associacions per cada 

1.000 hab.  

Nombre d’entitats i associacions 

per a la dinamització  

per cada 1.000 hab. 

 

A Osona s'estima que a les eleccions municipals de 2019, el 26,1% de la població 

de 18 anys i més no tenia dret a participar.  

 

Cal tenir present que aquesta dada és una estimació ja que s’han calculat les persones 

que no estaven en el cens electoral i el seu pes sobre el padró d’habitants. Així, les 

dates de referència de cada font poden variar lleugerament. A més el cens electoral 

inclou el cens d’espanyols en l’estranger, que òbviament no recull el padró. Aquests 

precaucions, juntament amb d’altres condicionants per formar part d’aquest cens, fan 

que les magnituds siguin estimacions. 

 

• A Vic i Manlleu 1 de cada 3 ciutadans empadronats no té la impossibilitat de 

participar en les eleccions locals (34,1%), 15 punts més que a la resta de la 

comarca.   
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Gràfic 14. Estimació del % de persones de 18 anys i més no censada electoralment. 

Eleccions municipals 2019. Comparativa territorial.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de: dades del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, Conselleria 

d'Interior, Generalitat de Catalunya. 

 

Quant a les persones que finalment van participar a les darreres eleccions municipals, 

2019, el 35,4% de la ciutadania censada electoralment a la Comarca d’Osona  no 

va anar a votar. 

 

• Es tracta d’un taxa encara més elevada a Vic i Manlleu on el 40,1% dels 

electors es va abstenir.  

 

Taula 58. Abstenció electoral a les eleccions municipals 2019. Comparativa territorial.  

  
  

Abstenció 

Nombre % 

Osona 38.091 35,4 

Vic + Manlleu 15.531 40,1 
Resta d'Osona 22.560 32,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de: dades del Departament d’Acció Exterior i 

Govern Obert, Conselleria d'Interior, Generalitat de Catalunya. 

 

A la Comarca d’Osona  existeixen 10,9 entitats i associacions per cada 1.000 habitants.  

adaptats a l’estructura 

• Una taxa similar a tots els territoris analitzats. 
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Gràfic 15.  Taxa d’entitats i associacions per cada 1.000 habitants. 2020. 

Comparativa territorial.  

 

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT, Padró continu i registre del Departament de Justícia. 

 

Finalment,, la Generalitat de Catalunya disposa d’un cercador d’equipaments28 que 

permet a tots els ciutadans accedir a la informació sobre els equipaments del territori. 

Així, a Osona s’ha estimat que existeixen 5,99 equipaments per cada 1.000 

habitants.  

 

• De nou Vic i Manlleu tenen una taxa molt inferior a la resta de la comarca (4,09 

vs. 7,37).  

  

 
28 Accessible a: https://web.gencat.cat/ca/equipaments/  

https://web.gencat.cat/ca/equipaments/
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Gràfic 16. Taxa d’equipaments per cada 1.000 habitants. 2020. Comparativa 

territorial.  

 

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT i Direcció General de Serveis Penitenciaris. 

Departament de Justícia. 
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4. Context, problemàtiques i perfils: anàlisi qualitativa 
 

4.1. Introducció 
 

Tal i com s’ha explicat a la metodologia, la realització del present document integra 

l’anàlisi de dades quantitatives, amb la revisió documental i l’anàlisi qualitativa. Aquest 

apartat, així com gran part dels següents, centra la seva atenció en l’anàlisi de les 

aportacions fetes durant les entrevistes, els grups de discussió i la sessió 

participativa sobre reptes que han de guiar la fase de planificació.  

 

Les aportacions fetes s’han ordenat en quatre grans temes: 

• Context, problemàtiques i perfils 

• Recursos 

• Agents 

• Reptes 

 

El present apartat aborda les qüestions relacionades amb el context, les 

problemàtiques i els perfils. La resta de temàtiques s’aborden en els apartats 

següents.  

 

4.2. Context social i de l’administració local 
 

Abans d’abordar els àmbits concrets en els que s’han fet aportacions més substantives, 

resulta necessari recopilar algunes qüestions generals de la comarca que ajuden a 

interpretar millor la resta d’aportacions. La gran majoria es repeteixen en la resta de 

punts de manera que s’ha optat per presentar les més generals. Igualment, part 

d’aquests elements tenen la seva traducció en capítol de recursos.  

 

En primer lloc, en relació al context social: 

• Diversitat i històric territorial 

Els i les professionals destaquen que per entendre els perfils i problemàtiques de la 

Comarca d’Osona  cal tenir la diversitat territorial i les seves singularitats. 

 

• Mobilitat 

D’altra banda, els condicionants de mobilitat són clau per entendre com 

s’identifiquen els diferents perfils i el context en el que s’hi intervé.  

 

• Concentració de problemàtiques 

En conjunt es detecten concentracions de problemàtiques en zones específiques i 

en territoris de municipis concrets.  

 

• Clivella estrangeria 

De manera transversal, les persones residents a la comarca i procedents d’altres 

països, principalment de l’Àfrica, han caracteritzat i singularitzat gran part dels 

contexts i de les problemàtiques que tenen a veure amb la inclusió a la comarca.   



 83 

Més concretament en relació al context de l’administració i l’acció social: 

 

• Complexitat administrativa 

La complexitat territorial i històrica va acompanyada de complexitat administrativa, 

de manera que múltiples organismes i ens s’0articulen segons problemàtiques i 

territoris.  

 

• Rol de la xarxa de Tercer Sector 

A la Comarca d’Osona , els i les participants en la diagnosi posen de manifest que 

el Tercer Sector Social del territori està força atomitzat i s’especialitza sovint a 

problemàtiques concretes.   

 

• Inestabilitat de les subvencions i dependència dels cicles administratius  

Al seu torn, és un sector, com en el conjunt de Catalunya, que es caracteritza per 

la dependència de l’administració i per tant està molt pels cicles i estabilitat de les 

subvencions. Així, part d’aquest sector té una mirada concreta al conjunt de 

problemàtiques del territori.  

 

4.3. Infància i adolescència  
 

4.3.1. Context específic  

 

D’acord a les aportacions dels i les professionals l’anàlisi de la situació i els perfils de la 

infància i l’adolescència a Osona en clau de vulnerabilitat, requereix fer palesos una 

sèrie d’elements de context: 

 

• La situació de la infància i l’adolescència correspon a la de la seva família i 

context proper 

Per els i les professionals moltes de les actuacions amb infància no funcionen sense 

la família i el context comunitari (les entitats de lleure, esportives, les escoles). Així 

en general, l’aspecte comunitari és una dimensió més complexa d’abordar i falta de 

temps, per conèixer la família i l’entorn.  

 

Cal destacar els següents elements que determinen situacions i perfils: 

 

✓ Laboral i econòmic: 

Precarietat laboral i les dificultats econòmiques de les famílies. 

 

✓ Oportunitats socioeducatives 

Especialment vinculades al lleure, però també en l’educació reglada, que poden 

oferir les famílies.  
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Es considera que és una problemàtica general al territori, a tots els tipus de 

població, però que afecta singularment a les famílies immigrants, ja que sovint 

van a vireu a municipis amb oferta d’habitatge a preu assequible però que no 

tenen una oferta adequada al lleure educatiu. 

 

✓ Dificultats de mobilitat  

En situacions de pobresa econòmica cal afegir-hi la dificultat de transport, ja 

que cal el vehicle privat en la majoria de casos, i especialment en municipis 

petits.  

 

• Condicions de l’habitatge  

Les persones en situació de pobresa i especialment les migrants, viuen en 

condicions residencials que generen exclusió pels seus fills/es. Inestabilitat., molts 

canvis d’habitatge, ocupació, manca de subministraments, inseguretat. Són entorns 

que no són llars i generen molt patiment en els infants i joves. Els efectes en 

l’empadronament també tenen conseqüències l’accés a les prestacions i al serveis 

d’educació i de salut en la infància i l’adolescència.  

 

• Sistema socioeducatiu i laboral amb dificultats 

Enllaçant amb la variable socioeducativa, els i les professionals destaquen que a 

Osona el context de vulnerabilitat té a veure essencialment amb:  

 

✓ Segregació escolar  

 

✓ Limitacions en el manteniment en recursos formatius 

La manca de continuïtat en els estudis post-obligatoris o en altres contextos 

formatius.  

 

✓ Manca d’oportunitats sociolaborals per adolescents i joves 

 

• Dificultats d’accés a la informació  

També més importants entre la població migrant, però general a Osona, es 

considera que costa fer arribar la informació a la població, com posa de manifest 

les dificultats per cobrir les places de 0-3 anys encara que estiguin subvencionades.  

 

• Escletxa digital 

Els infants i joves que viuen sense accés a internet ni a eines de digitalització 

(equipaments) tenen condicionades les seves oportunitats en dos dimensions: 

d’una banda les pròpies oportunitats educatives i relacionals, i d’altra les habilitats 

dels progenitors per acompanyar els seus fills/es.  

 

Com s’ha comentat en altres apartats, la diferenciació entre famílies, i per tant infants i 

joves d’origen migrant i no migrant és determinant. Entre les manifestacions 

d’aquestes diferències cal tenir present:  
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• Comprensió de l’escolarització i el lleure 

Reprenent el relacionat amb l’educació, en alguns territoris es considera que moltes 

famílies immigrants tenen dificultats per comprendre la importància de l’escola i més 

encara del lleure. Així, molts pares i mares no han anat a l’escola o l’escola on varen 

anar no té res a veure amb l’escola on van els seus fills/es. Entre els seves 

competències parentals no es prioritza l’educació formal i menys la informal (què 

vol dir un esplai, un casal..)  

 

• Etiquetatge i estigmatització dels perfils immigrants:  

 

Així per exemple, tenen grans dificultats per poder fer feines de cara al públic, que 

també s’agreugen pel domini de l’idioma, i d’etiquetatge sòcio-laboral per raons 

físiques. En alguns casos les noies que porten el vel (en el petit comerç, comerç de 

poble, etc.), o l’aspecte físic magrebí en general i també africà en general, 

principalment.  

 

• Espais urbans una mica menys d’etiquetatge que en municipis petits  

A Vic i Manlleu, s’identifica una mentalitat una mica més oberta, però en municipis 

petits i rurals, la visió és més conservadora i, com s’analitzarà en l’apartat posterior, 

també es disposa de menys recursos d’intervenció per modificar aquestes mirades.  

 

• Infants i adolescents amb major presència a l’espai públic i més que les noies 

S’identifica una gran diferència en l’ús dels espais entre nois i noies immigrants 

respecte a no immigrants. A més els nois estan més a l’espai públic, especialment 

en entorns urbans. 

 

• Problemàtiques associades a activitats delictives i pre-delictives.  

Associades a les xarxes i dinàmiques dels carrers.  

 

• Dificultat per trencar rol tradicional en la família d’origen 

Tant homes com dones assumeixen els rols culturals en la tradició familiar: fer-se 

càrrec dels germans petits o de persones grans, tenir cura de la casa i la família (en 

el cas de les dones). Es considera que les nenes i adolescents immigrants trenquen 

més amb els rols tradicionals, i en canvi els i les professionals no observen cicles 

migratoris associats a les edats de les noies. Així, no es considera que les noies 

marxin al seu país d’origen a l’adolescència i retornin en la joventut.  

 
4.3.2. Perfils descrits 

 

En aquest context, els i les professionals participants a la diagnosi mencionen els 

següents perfils destacats a l’hora d’abordar les situacions de vulnerabilitat i exclusió en 

la infància i l’adolescència.  
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• Amb o sense escolarització de 0-3 anys 

Especialment entre les famílies d’origen estranger, les condicions amb que arriben 

les criatures a P3 és molt diferent si s’ha tingut accés a l’educació 0-3 o no 

(familiaritat amb el català, comprensió dels progenitors sobre com  funciona la 

dinàmica de l’escola - horaris, menjars, ritmes-, socialització dels infants i els 

progenitors amb persones no migrants, etc.). Cal tenir present també les 

oportunitats conciliació i cerca de feina que genera l’escolarització dels seus fills/es, 

de manera que  

 

• Sense escolaritzar 

La precarietat en l’habitatge a vegades té com a conseqüència que hi no es faci 

l’empadronament i es donen casos en els nens i nenes es queden sense 

escolaritzar, malgrat els esforços de detecció per Educació, Serveis Socials i CAP. 

Així, es considera que a Osona hi ha infants sense escolaritzar.  

 

• Infants d’infantil i primària amb dificultats a l’escola per raons econòmiques 

familiars 

Com s’ha comentat al sistema educatiu obligatori no existeix igualtat tampoc, de 

manera que els i les professionals es troben amb per exemple nens i nenes que no 

tenen els llibres o materials escolars, roba o no van a les excursions perquè els 

seus pares no ho poden pagar.  

 

Aquestes mancances en la infància són molt doloroses pels infants i generen 

desvinculació i l’abandonament escolar. Així moltes dificultats a l’ESO tenen a veure 

amb les experiències viscudes a primària.  

 

• Infants d’infantil i primària sense accés al lleure educatiu per raons territorials 

Residents en municipis petits on la oferta en habitatge és assequible però la 

mobilitat requereix de transport privat (ex. Montesquiu) i hi ha poca oferta de lleure. 

Assumir el cost del desplaçament és una limitació, però també ho és el 

desplaçament en sí, sense raons econòmiques.  

 

• Infants d’infantil i primària sense accés al lleure educatiu per raons 

econòmiques familiars 

Com s’ha comentat aquest perfil s’agreuja amb la trajectòria migratòria dels 

progenitors, existent o no al territori.  

 

• Transicions educatives en contexts de segregació escolar i escoles de 

màxima complexitat  

La segregació i el seu impacte educatiu en el conjunt de problemàtiques de la 

infància estan molt estudiades en el territori, i cal tenir present que es tracta d’un 

context en el que els perfils descrits tenen un volum i intensitat molt major.  

 

• Secundària amb mancances alimentàries 

El menjador escolar desapareix com a recurs a partir de l’ESO. Els nois/noies de 

les famílies que no tenen recursos ho pateixen molt. Es troben amb força situacions 
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en les que els nens no tenen per esmorzar i els nois/noies no demanen l’esmorzar 

perquè els hi fa vergonya.  

 

• Transició educativa a la secundaria obligatòria  

Quan molts perfils queden en situació de pèrdua d’oportunitats que provenen del 

conjunt de factors analitzats amb anterioritat i les experiències a primària.  

 

• Abandonament escolar  

S’agreuja i és una problemàtica greu en la transició a la secundària. Com 

s’analitzarà en l’apartat següent, la diversitat de recursos sovint no s’ajusta als 

perfils i necessitats d’aquests infants i les seves famílies. Aquest abandonament en 

part està vinculat a situacions predelictives.  

 

 

• Abordatge de la salut a partir dels 15 anys 

Des de l’àmbit de salut, a partir dels 15 anys es perd pediatria com a recurs. No es 

fa una transició sanitària prou acurada i es perd el seguiment de molts casos. Com 

s’ha comentat els i les professionals consideren tractar adolescents i joves com els 

adults, de manera que si no es manifesta una problemàtica greu no hi ha un 

abordatge, genera una borsa d’adolescents i joves dels que es desconeix en quina 

situació estan. 

 

• Transició postobligatòria sense acompanyament  

Com s’analitzarà en detall en els apartats següents els i les adolescents superin o 

no la formació obligatòria són un gran interrogant per les i els professionals ja que 

l’escassetat de recursos per fer vincle i acompanyament fa que es tingui molt menys 

coneixement.  

 

• Transició postobligatòria en adolescents amb capacitats diverses (salut 

mental i discapacitat) 

Són perfils amb necessitats i contexts molt complexos que sovint queden sense 

recursos a partir de la formació obligatòria.  

 

• Joves “ni-ni” 

En conseqüència cal comptar amb un conjunt de casos que tenen perfil ni-ni. Es 

considera que és un perfil que va en augment, en part agreujat per les condicions 

de la pandèmia, que genera un abús de pantalles i s’aguditzen les problemàtiques 

psicoemocionals d’aquests /es joves (no han pogut fer experiències vitals claus, 

soledat, ansietat, dol ...).  

 

• Joves, més noies que nois,  orientades al treball de la llar. 

 

• Etiquetatge laboral dels i les joves  

Com es reprendrà en l’apartat següent es tracta d’una situació que condiciona les 

transicions a l’àmbit laboral.  

 

Altres perfils més concrets, mencionats per l’equip participant en la diagnosi són: 
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• Joves tutelats en transició a l’edat adulta  

Com s’analitzarà en l’apartat següent la manca de recursos per després dels 18 

anys deixa en total desemparament a la infància tutelada.  

 

• Joves amb addiccions 

Els i les professionals consideren que és una problemàtica que afecta especialment 

a adolescents i joves que fan cicles formatius, a més dels ni-ni.  

 

• Altres problemàtiques i perfils associats a l’adolescència i la joventut  

Principalment associats a trastorns de salut psicoemocional i mental (trastorn 

alimentari, depressió, suïcidi... )  

 

4.4. Inserció sociolaboral  
 

4.4.1. Context específic  

 

A més del context socioeconòmic exposat en apartats anteriors, des de les aportacions 

qualitatives es poden detectar alguns elements contextuals que cal tenir present per a 

comprendre les necessitats i perfils en l’àmbit de la formació i la inserció.  

 

• Elevada precarietat laboral 

Es considera que l’oferta de feina es fa en unes condicions molt precàries, el que 

repercuteix en les expectatives de la demanda, i determina tant els perfils com els 

recursos que s’exposaran.  

 

Aquestes condicions són especialment precàries a la indústria i les càrnies més 

específicament, així com en la cura de persones (cuidadors/es, treballadors de la 

llar). 

 

• Treball i pobresa  

A Osona, la situació dels treballadors i treballadores en situació de pobresa és prou 

generalitzat. Així, els i les professionals de la Inserció consideren que tenir una feina 

ja no ressol la situació social de la persona ni de la família.  

 

• Efectes en l’habitatge 

Tant la precarietat laboral com les dificultats administratives generen una d’accés a 

l’habitatge. Són persones sense documentació, amb problemes econòmics i una 

actitud de desconfiança per part de les immobiliàries i fins i tot racisme immobiliari.  
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• Política d’habitatge social limitada 

Els recursos residencials no són suficients per compensar mínimament aquest 

cercle descrit. Moltes persones acompanyades pels i les professionals es troben en 

una situació residencial molt precària (dormint en el cotxe, a l’alberg amb un límit 

de temps, o amb pisos d’estada temporal de 6 mesos). 

 

• Conseqüències en la salut i especialment psicoemocional 

L’elevat nivell de precarietat i les grans dificultats socials explicades tenen un 

impacte molt gran en salut de les persones, especialment en la salut psicoemocional 

que dificulta molt acompanyar la persona en el plànol laboral. 

 

• Estrangeria: clivella determinant 

El ser estranger o no és a Osona un element diferenciador clau a l’hora de descriure 

els perfils en situació de vulnerabilitat. Actualment, l’estrangeria cal entendre-la com 

a l’absència de nacionalitat però també com a origen social i cultural, doncs afecta 

també les segones generacions. En l’àmbit de la inserció la barrera lingüística és 

molt important, això com els condicionats administratius.   

 

• Condicionant per la regularitat administrativa 

El mercat laboral accentua l’exclusió documental. La temporalitat dels contractes 

implica moltes dificultats per accedir i mantenir les condicions administratives, el 

que genera perfils en situació d’exclusió laboral i documental, administrativa, privats 

de drets de participació. 

 
4.4.2. Perfils descrits 

 

En aquest context els i les professionals identifiquen els següents perfils clau en el 

territori de la Comarca d’Osona .  

 

• Persones a l’atur 

 

✓ Atur de llarga durada 

Per sí mateix és un factor de vulnerabilitat. A aquesta situació es pot arribar per 

diferents motius i casuístiques que es veuen força reflectides en els perfils 

següents.  

 

✓ Major de 55 anys amb atur sobrevingut  

Persona que treballava i es queda sense feina als 55 anys. Pot ser receptor/a 

de renda garantida però l’edat és una gran barrera per a la inserció, malgrat la 

seva qualificació i motivació.  

 

✓ Sense competències digitals 

La falta d’actualització digital és una barrera que genera vulnerabilitat encara 

que sigui un perfil que no el tingui en origen.  
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✓ Dones de 55 anys i més amb context personal o familiar condicionant 

Es tracta d’un perfil majoritari, per registre, que es caracteritza en gran mesura 

per tenir problemes de conciliació i/o problemes de salut. En ocasions no tenen 

motivació per accedir a una feina que s’explica també per unes expectatives 

baixes de fer-ho, un entorn que no les hi predisposa.  

 

✓ Joves que no caben l’ESO o l’abandonen 

S’estima que entre 900 i 1000 joves a la comarca tenen necessitat 

d’acompanyament perquè abandonen o no acaben la ESO o cicles mitjans, el 

que els limita molt l’accés al mercat laboral. A dins d’aquest perfil, hi ha un 

subgrup dels joves amb situacions de pobresa (fills/es de col·lectius 

vulnerables) que a més no tenen un acompanyament a casa.  

 

• Persones estrangeres 

 

✓ Etiquetatge de la població estrangera (de totes les edats) amb arrelament 

i nascuda a Catalunya 

Dificultat elevada d’accés a determinades empreses que els veten. Afecta a 

totes les edats, i molt intensament als i les joves.  

 

✓ Joves en situació irregular 

La gran majoria són nois que han vingut sols (es pot estimar que les noies 

suposen menys del 10%). D’entre 16-25 anys i en la gran majoria (80%) de 

Marroc. Es tracta d’un perfil creixent des de 2017, i és un perfil històric a Vic i 

Manlleu.  

 

La majoria no tenen suport social familiar i no poden accedir a suport social (ex. 

pisos Càritas). Els processos socials d’acompanyament són molt difícils i llargs.  

 

En relació a les qualificacions molts tenen qualificacions baixes, però hi ha 

excepcions, ja que alguns ha fet secundària en origen però no equiparable amb 

l’ESO.  

 

En general es tracta d’un perfil motivat i que solen tenir bon feedback de les 

empreses.  

 

Les xarxes socials que generen són pròpies, entre els propis joves irregulars, i 

es donen suport també en les necessitats bàsiques.  

 

Tenen expectatives limitades sobre els programes i entitats, més enllà dels 

processos necessaris que necessiten fer i contactar amb la xarxa pròpia. Així 

miren de tenir poc contacte amb les administracions.  
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En molts casos, les xarxes socials pròpies que són totes d’economia de 

subsistència impliquen entrar en contacte amb delinqüència de baixa escala 

que els pot funcionar per sobreviure. Aquest modus de vida és molt difícil de 

trencar.  

 

✓ Joves que surten del sistema educatiu 

Són grans desconeguts, doncs no es disposa de cap mecanisme de seguiment, 

i un cop deixen la secundària, si no fan demanda expressa no hi ha cap vincle 

amb ells. Sol ser un perfil més masculí.  

 

• Dones migrades sense documentació o documentació precària que treballen 

en l’àmbit de les cures domiciliares (principalment a la Gent Gran) 

 

Es tracta de dones d’entre 30 i 44 anys, principalment del Marroc i en menor grau 

de Llatinoamèrica o l’Àfrica subsahariana. Poden no tenir cap documentació (ni 

passaport) o no tenir permís de treball. En casos molt concrets poden tenir permís 

d’asil, en aquest cas solen tenir major qualificació.  

 

La qualificació sol ser molt baixa. Es poden donar dos situacions diferenciades. 

 

Solen tenir interès en vincular-se amb l’entorn però no tenen oferta d’opcions, i sí 

moltes barreres. 

 

✓ Poc temps de padró, les més joves, que comencen pràcticament de zero.  

✓ Més de 3 anys i necessiten una oferta de feina per qüestions administratives.  

 

De manera específica es poden mencionar les dones de Sud-Amèrica, mares de 

família, que tenen els fills allà i senten la càrrega i la culpa de tenir-los lluny. Els seu 

somni és que puguin venir aquí amb elles. Els genera la necessitat de regularitzar-

se ràpid, de tenir recursos, ja que portar els fills cap aquí és un repte tant per 

l’habitatge com per l’estabilitat i nivell d’ingressos.  

 

• Dones migrades de 40 o més anys 

Amb grans dificultats d’accés al mercat laboral, ja que tenen moltes limitacions: 

tenen problemes de l’idioma, no han treballat mai, bretxa digital, dificultats bàsiques 

i tècniques. 

 

• Perfils amb grans dificultats d’inserció 

Cal no oblidar que també existeixen molts perfils diversos de difícil inserció i que 

poden estar més atomitzats. Així, els i les professionals descriuen aquests perfils 

d’elevada complexitat. Per exemple, dones de 55-60 anys, amb malalties cròniques 

o deteriorament físic, i receptores de renda mínima que no tenen possibilitats ni 

intenció de treballar. Poden ser casos que es mantenen en els programes per no 

perdre les ajudes. Però ofertes que reben són tan precàries que no els compensa 

accedir-hi.  
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De manera transversal cal tenir present els condicionants de salut, que té un impacte 

en l’estigma i l’autoestigma combinat amb baixa formació. Es considera que eren 

perfils que fa 15 anys, quan l’economia estava en millors condicions, tenien major 

integració, però que les darreres crisis han agreujat molt. 

 

Els certificats de discapacitat són un limitant en sí mateixos, tant com a procés burocràtic 

en sí, i per les barreres de les persones a accedir-hi.  

 

• Persones amb discapacitats que no han assolit els programes SOI  

Es tracta de persones que han participat en programes del SOI (Servei Ocupacional 

d'Inserció) i han fracassat ja que necessiten un suport més recorregut.  

 

• Amb diagnòstic de mental i/o consum de tòxics 

En aquests casos destaca el perfil de persones majors de 55 anys, i persones amb 

trencaments vitals a causa del trastorn mental. 

 

4.5. Envelliment  
 

4.5.1. Context específic  

 

Com és lògic, en el període d’envelliment existeixen una gran diversitat de situacions 

i moments vitals, en els que es donen necessitats molt diferents i opcions vitals 

diferenciades. Es tracta a més d’un fenomen del que s’espera un elevat creixement 

donada la demografia de la comarca, així com les característiques geogràfiques que 

compliquen les interaccions socials29.  

 

Els escenaris que genera la COVID sobre les relacions comunitàries és un 

interrogant. D’una banda, s’observa que hi ha un nou perfil de persona nouvinguda, 

que en general tenia abans, una segona residència, i que s’han instal·lat en municipis 

més propers a l’àrea metropolitana. És població jove amb nens sobre la que es 

desconeix el comportament social i comunitari.  

 

D’altra banda, la pèrdua de població en municipis petits és un fet que genera molta 

inquietud sobre la situació de la Gent Gran.  

 

Encara en relació a les especificitats geogràfiques, i tal i com es posarà de nou de 

manifest en l’apartat dedicat als recursos per a la inclusió, la dispersió territorial és un 

condicionant molt importat a Osona, que es manifesta a molts nivells. Així, és complex 

generar programes sostenibles en territoris tant dispersos, gestionar equips amb molta 

necessitat de desplaçament i gestionar el voluntariat.  

 

 
29 Durant la diagnosi es fa menció a un estudi en marxa sobre els perfils de la Gent Gran durant la pandèmia. En 

aquests moments no està accessible ni publicat.  
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Així, especialment en l’envelliment en el que el voluntariat té un rol força intens, lligar 

voluntaris/àries amb poblacions molt disperses és difícil. El voluntariat s’ha de desplaçar 

i quan és Gent Gran és molt dificultós. En ocasions són els professionals que han 

de fer les funcions de transport de la Gent Gran o del voluntariat. Aquests 

desplaçaments també poden ser necessaris i complexos en el propi municipi on les 

condicions d’accessibilitat són un hàndicap (carrers amb llambordes o pendents, 

escales, voreres estretes). 

 

Els equipaments poden estar ubicats en zones no accessibles o d’accessibilitat 

complexa (ex. Cantonigròs) i molts equipaments no són prou accessibles. Malgrat 

aquesta qüestió s’aborda de no en l’apartat següent cal tenir-lo present en tant que és 

un gran condicionant per l’aïllament de la Gent Gran.  

 

També a nivell geogràfic es posa de manifest que en els municipis petits és més fàcil 

que la xarxa veïnal tingui un rol actiu i detectin els casos de vulnerabilitat.  

 

Una altra qüestió contextual que es posa de manifest a l’hora d’abordar els perfils socials 

en l’envelliment té a veure amb la mirada de la joventut a l’envelliment. Així, es 

considera que entre els menors de 30 existeix una associació entre envelliment, malaltia 

i mort que genera una actitud de distància vers la Gent Gran. Així els i les joves 

mostren rebuig a participar en projectes amb la Gent Gran, que no siguin provocats 

(per exemple curriculars).  

 

Al seu torn, entre la Gent Gran, sovint es viu amb estigma de ser una persona gran i 

amb dificultats de salut. Es tracta d’una barrera que cal tenir present a l’hora de pensar 

en polítiques d’inclusió.  

 

Cal mencionar el rol de les tecnologies en l’envelliment. Especialment en les 

situacions de pandèmia tenir accés a una tauleta i a internet ha generat un gran canvi 

en com s’ha viscut la situació i especialment la soledat. Els i les professionals consideren 

que és un plus en l’acompanyament professional i especialment comunitari ja que 

els contactes generen vivència d’inclusió. És un fenomen també detectat a nivell 

residencial. Cal tenir present doncs que les tecnologies ha obert una finestra 

d’oportunitats a nivell comunitari. Es destaca però que a més edat i vulnerabilitat 

social menys apropament a les tecnologies.  

 

4.5.2. Perfils descrits  

 

Abans d’entrar en la identificació de perfils específics, els professionals participants en 

la diagnosi posen de relleu que existeix una variable prèvia:  
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• Perfil adult actiu i participatiu  

 

• Perfil adult aïllat 

 

Addicionalment, cal recordar el gran impacte de la situació generada per la COVID, 

especialment entre les persones que viuen soles, que independentment de l’edat, 

també les que són més joves, han vist dràsticament limitades les seves possibilitats 

d’interacció. 

 

Així, es considera que la soledat, agreujada pel COVID, és el factor de risc clau que 

ha de fer activar les actuacions socials d’inclusió. En aquest cas, es destaca un perfil 

clau: 

 

• Dones viudes 

 

Des de l’òptica dels casals, s’aporta una mirada més generalista i es destaquen els 

següents perfils: 

 

• Persones amb bona situació psicoemocional i neurològica 

En aquest perfil general i dominant en les situacions d’envelliment a la comarca, a 

través dels casals s’identifiquen 3 subperfils.  

 

✓ 65 a 70: perfil més joves, entre els que solen haver-ho força persones  

prejubilades. Són persones que saben el que volen, actius i que volen fer 

activitats a l’aire lliure. Les relacions amb els casals és intermitent (fan l’activitat 

i marxen). No volen activitats d’estar dins del casal ni passives (jocs de taula o 

passar la tarda).  

 

Suposen un repte per als casals per cercar i generar activitats i vincle.  

 

✓ 70 a 80 o més: es tracta d’un perfil més passiu, que prefereix rebre serveis i no 

activar-se cercant el que els agradi més. Poc participatius. És un perfil més 

clàssic en dinamització de la Gent Gran.  

 

✓ Més de 80: aïllats. Tenen un estil de vida en el que no s’inclouen les relacions 

socials ni comunitàries. El repte és activar-los i fer-los sortir de casa, al mateix 

temps que es respecta la seva opció de vida.  

 

Així cal mencionar que existeix consens amb que hi ha un perfil en situació 

intermèdia que per edat i/o salut pot continuar vivint a casa i es considera saludable, 

però estan més desatesos (treballadora familiar, control de medicació) .  
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Des de l’òptica residencial, amb una mirada molt més específica, s’identifiquen 

diversos fenòmens: 

 

• Augment del nombre persones en situació residencial i amb alta dependència  

Els i les professionals participants consideren que cada cop hi ha més persones en 

aquesta situació i per les que és molt complicat localitzar espais i activitats i en 

general participació social i comunitària. La mobilitat és un problema important per 

ells així com les actuals prevencions sanitàries.  

 

• Municipis petits en les que la interacció comunitària és més fàcil 

Així, les persones en situació de convivència residencial tenen major proximitat 

vinculació amb el context proper.   

 

• Municipis més grans amb major complexitat per les interrelacions residència 

i comunitat. 

 

Des de l’òptica dels Serveis Socials, amb una mirada intermèdia, s’identifiquen les 

següents situacions: 

 

• Gent Gran amb pensions baixes 

 

• Persones amb necessitat de suport per la seva dependència 

 

• Majors de 75 anys sols i soles 

 

• Persones participatives però que ho deixen de ser de manera forçosa 

En general per problemes de salut (diabetis, problemes de visió, malalties 

degeneratives), es troben en una situació limitant sobtada i els genera un gran nivell 

d’aïllament.  

 

Els i les professionals fan molta referència a les diferències de gènere en l’envelliment, 

així es mencionen particularment els següents perfils: 

 

• Homes sols amb estils de vida patriarcals i masclistes 

Homes sols que han viscut sempre atesos per la seva parella que un cop aquesta 

falta es troben que no saben fer-se càrrec de les seves necessitats bàsiques.  

 

Es tracta d’un perfil en el que les dificultats d’intervenció són més grans, doncs no 

sol deixar que s’accedeixi a la seva intimitat i costa molt que vulguin participar 

 

• Dones amb ingressos baixos que depenen dels homes  
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• Dones amb situació de dependència: 

En aquests casos es poden identificar diverses subsituacions.  

 

✓ Home cuidador actiu  

Encara que en molts casos les dones que arriben a una situació de dependència 

arriben soles, es poden donar casos en que l’home hi és i té un rol actiu en la 

cura da la dona. 

 

✓ Home no cuidador 

Tot i això, en molts casos, l’home no té cura de la dona. Ja sigui per la relació 

matrimonial prèvia, o per la falta de competències i capacitats de l’home.  

 

Així, per exemple, a les residències sol ser dominat el perfil femení (com 

també en SAD), o fins i tot parelles en les que és la dona quin està en situació 

de dependència i l’home no pot o no sap fer-se’n càrrec. Es tracta d’una situació 

que es considera molt generacional.  

 

• Dones sense vincles socials  

En aquest perfil es té un elevat risc d’aïllament. Són persones que han dedicat la 

seva vida a la cura de la casa i els nens i no han tingut participació social. No tenen 

vincles ni l’hàbit de tenir relacions amb la comunitat. En molts casos no tenen fills/es 

a la comarca. En molts casos es tracta de dones en situació de contenció, és a dir, 

eviten demanar cura ja que el seu rol tradicional ha estat el de cuidadora.  

 

En general són persones que han estat molt independents i tenen dificultats per 

acostar-se als Serveis Socials. Això implica que a vegades s’acostin en situació més 

complexa.  

 

Algunes que han tingut un primer contacte amb els Serveis Socials, per exemple 

per la teleassistència, continuen mantenint una imatge des Serveis Socials  alienes 

a les seves necessitats (etiquetatge clàssic).  
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5. Recursos  
 

5.1. Recursos identificats 
 

Tal i com s’ha enunciat en apartats anteriors, una de les debilitats de l’abordatge de la 

vulnerabilitat en general, és la necessitat de sistematizació i registre dels recursos 

dels que es disposa.  

 

Així, en el marc de la present diagnosi s’ha fet un primer pas per identificar, descriure i 

classificar els recursos per la inclusió i l’abordatge comunitari a la Comarca d’Osona . 

Malgrat els esforços dedicats (entrevistes, grups de discussió o formulari), aquesta tasca 

requerirà de més rondes de treball durant la fase de disseny d’actuacions per 

ampliar i complementar el catàleg de recursos.  

 

El llistat complet es facilita en un document separat a mode d’addenda.  

 

5.2. Anàlisi qualitativa dels recursos 
 

5.2.1. Introducció 

 

El present apartat té la funció de descriure les aportacions fetes en les entrevistes i grups 

de discussió i dinàmica participativa sobre els recursos dels que es disposa a la 

comarca. Així, no es tracta de fer un llistat exhaustiu, sinó de compartir el que es 

considera rellevant i l’anàlisi i interpretació que les i els professionals i agents han 

realitzat. Com es podrà observar en la lectura, les qüestions més valoratives que tenen 

a veure amb els reptes de futur, s’han explicat en el capítol de reptes.  

 

5.2.2. Infància i adolescència  

 

A. Elements contextuals 

 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior d’anàlisi quantitativa de context la infància i 

l’adolescència és un dels temes clau en l’abordatge de la vulnerabilitat a Osona. 

Així, és rellevant posar de manifest que els i les professionals que hi treballen consideren 

que cal tenir presents alguns elements generals que ajuden a entendre les anàlisis 

dels recursos a la comarca.  

 

• Les condicions de la infància són les condicions de les seves famílies  

L’abordatge de la situació de la infància no pot ser aliena a la de les condicions en 

les que viuen. Així, quan un infant esta en una llar que viu en un habitatge insegur i 

inestable, les polítiques si programes que abordin les seves necessitats es veuen 

totalment condicionats.   
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• Existeixen dues variables clau a tenir present: economia i cultura   

Alguns/es professionals s’hi refereixen com a barreres o dificultats a l’hora de 

dissenyar i implementar recursos, i, malgrat pugui resultar obvi estan molt 

correlacionats però també es donen situacions diferenciades que cal considerar.  

 

• Habitatge: element socioeconòmic clau 

De les múltiples manifestacions de la precarietat econòmica amb fortes arrels a les 

dinàmiques del mercat laboral, entre les que  més afecten les condicions de la 

infància i l’adolescència i als recursos que existeixen i són necessaris destaquen 

les condicions de residencials. D’una banda, alguns municipis històricament han 

estat destí de famílies amb infants atretes pel preu de l’habitatge que ha condicionat 

la seva accessibilitat a molts recursos socioeducatius, especialment a partir de 

l’adolescència. D’altra banda, d’altres viuen en condicions residencials molt 

precàries: inestabilitat, inseguretat, insalubritat associada a viure temporalment de 

lloguer, en habitacions i/o en habitatges sense les condicions de confort i 

convivència saludables per al desenvolupament de l’infant.  

 

• Habitatge i empadronament: barrera a l’accés als recursos 

La pobresa i la precarietat d’habitatge comporten les dificultats per empadronar-se 

o mantenir un empadronament ajustat a la realitat  dificultats. Aquest element té 

conseqüències sobre les prestacions i l’accés a serveis d’educació i molts d’altres, 

especialment rellevants pel món educatiu i de la infància, com els de salut. 

 

• Estrangeria i cultura  

Una part de la població infantil i jove, és estrangera o els seus progenitors ho són 

Alguns d’ells han arribat a Osona sense acompanyament familiar, si bé la majoria 

estan en context familiar. Per l’equip professionals participants en la diagnosi 

existeixen elements culturals associats a aquesta condició migratòria que cal tenir 

present a l’hora de pensar en els recursos. Per exemple a l’hora de valorar la 

situació, participació o possibilitats de recursos de 0 a 3 anys, cal tenir presents els 

models de criança i la relació amb el mercat de treball especialment de les mares. 

Un altre exemple, és que moltes famílies no comprenen què és el lleure cultural, 

què vol dir un esplai, un casal... igualment, la comprensió del món escolar els hi és 

aliena, ja que molts pares i mares no han anat a l’escola, o l’escola on varen anar 

no té res a veure amb l’escola on van els seus fills. 

 

En relació a aquesta qüestió, es destaquen els següents elements rellevants a tenir 

presents en el relacionat amb la infància i l’adolescència, que també seran rellevants en 

l’apartat d’inserció sociolaboral.  

 

• Conscienciació i activació sociolaboral de les dones immigrants  

Les dones immigrants són cada cop més conscients del paper que poden tenir en 

sostenir l’economia familiar. Arrel de la crisi de 2008, les dones comencen a activar-

se en el mercat laboral i amb aquesta activació es modifiquen les condicions de 

criança.  
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• La criança com a un període de parèntesi 

En general, fins els 3 anys dels infants no s’activen. 

 

• Dones: agent clau en l’impacte en els  fills/es 

Les mares són l’agent clau a l’hora d’intervenir amb infància i adolescència. Són les 

que mostren interès per entendre la vida escolar dels seus fills/es i en cercar la 

manera de que tinguin oportunitats educatives.  

 

Altres qüestions a tenir en compte a nivell general, explicades pels i les professionals 

són: 

 

• Concentració dels recursos socioeducatius no reglats municipis grans 

Com en altres àmbits la dispersió social i la concentració de recursos a nivell 

territorial és un condicionant a tenir en compte 

 

• Condicionants de mobilitat no superables econòmicament  

Com s’ha comentat, els residents en municipis petits on la mobilitat requereix de 

transport privat tenen poca oferta de lleure. Al seu torn, és complex subvencionar al 

transport. Cal tenir present també que el propi desplaçament, en temps i esforç, és 

per sí mateix una barrera a l’accessibilitat encara que no sigui econòmica.  

 

• L’atenció a les necessitats associades a la vulnerabilitat social se centren en 

gran part en el suport econòmic: beques i descomptes 

Així, les famílies o recursos esperen de la inclusió suport econòmic.  

 

• Intervenció basada en l’oferta i no en les necessitats  

A la diagnosi es posa de manifest com molts/es professionals consideren que les 

opcions d’intervenció per a la inclusió a la Comarca d’Osona  s’orienta poc al que la 

persona necessita, i es depèn del que el mercat administratiu en aquell moment 

ofereix. Pels professionals és molt difícil intervenir especialment quan hi ha 

moments en els que no hi ha opcions, i es té la sensació de que es fa tard pel nen/a, 

jove o família que ho necessita.  

 

• Multi complexitat i dificultat de personalització: no centrant en la persona 

La complexitat contextual (geogràfica, política i sociològica), de perfils i de gestió 

requeriria un nivell de personalització molt més elevat que l’actual. Així, les 

persones participants en la diagnosi expliquen com els recursos que s’analitzen no 

sempre s’adapten a les necessitats dels infants, joves i les seves famílies i contexts. 

Les qüestions relacionades amb els actors, s’aborden en l’apartat següent.  
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B. Recursos destacats  

 

A continuació, s’aborden els recursos específicament mencionats pels  les professionals 

participants en la diagnosi. En la mesura del possible s’organitzen per ordre cronològic. 

Si es comença per l’etapa infantil.  

 

 

• Educació 0-3 amb tarifació social 

Per exemple, en el cas de Manlleu des del curs 2020-2021, s’ha aplicat amb 

bonificacions de fins el 90%. L’aposta es fa per mirar de millorar l’ocupació a les 

escoles bressol generalment per sota dels volums poblacionals.  

 

• Informació i sensibilització sobre l’etapa 0-3: 

Alguns ajuntaments informen que detecten un elevat desconeixement sobre com 

funciona l’educació de 0 a 3 anys, o bé la informació amb que es compta és errònia, 

de manera que han engegat processos informatius i de sensibilització (Manlleu).  

 

• Pediatria general vs. recursos sanitaris especialitzats  

Es considera un punt fort del sistema tant en l’etapa infantil com primària (si es parla 

en termes educatius). Resulta un espai clau per detectar i abordar la vulnerabilitat. 

En canvi, els recursos sanitaris especialitzats són molt poc accessibles per moltes 

famílies que no tenen recursos, fonamentalment pel transport. Es menciona 

específicament psicologia, logopèdia i nutrició. Cal mencionar però que en general 

els horaris són un handicap per les famílies.  

 

De manera específica s’aborden els recursos de logopèdia: en aquest cas, els i les 

professionals posen de manifest que actualment per moltes famílies ha quedat 

exclòs el recurs com a part de la cartera de primària. Es demana certificat de 

discapacitat (que en edats primerenques i per moltes dificultats d’aprenentatge és 

impossible disposar) el que implica l’exclusió de molts alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge.  

 

En menció específica en situacions de capacitats diverses: 

 

• CDIAP 

Es considera el recurs clau però molt limitat tant en places, com en capacitat 

d’intervenció i seguiment, com en localització. Així, l’atenció es limita fins als 5/6 

anys i es deixen en molts casos d’abordar a partir dels 6, quan hi ha una gran 

desconnexió entre recursos. Es localitzen a Manlleu, Centelles i Vic i els infants de 

municipis petits tenen grans dificultats d’accés, doncs com s’ha comentat a mes de 

les limitacions del transport públic, i malgrat els esforços puntuals d’alguns 

ajuntaments per facilitar el cost a les famílies, el propi desplaçament és una barrera 

per a infants i famílies.  
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En relació, als recursos més comentats en l’etapa d’Educació Primària: 

 

• Beques per a l’accés als recursos educatius bàsics (materials, llibres, 

sortides...) 

Els i les professionals posen de manifest que a la formació reglada es detecten 

elevats nivells de desigualtat. Molts nens i nenes no tenen els llibres al principi de 

curs, o no van a les excursions perquè no els seus pares no ho poden pagar. Als 

equips educatius són molt conscients i fan molta gestió al respecte. 

 

Tanmateix, com s’ha comentat en l’apartat de perfils, els impactes amb la vinculació 

i experiència emocional amb l’escola i els efectes en l’abandonament són elevats. 

En alguns ajuntaments es donen beques, i en la mesura del possible, les quotes no 

es reclamen a qui no pot assumir-les (material, sortides i llibres).  

 

• SIS- Serveis d’intervenció Socioeducativa 

Com és conegut, el model de CO (Centre Obert) està en procés de transformació 

cap a un model SIS amb la finalitat de poder fer un treball cada cop més enxarxat i 

centrat en treball d’acompanyament amb les famílies, clau en infància i 

adolescència. Existeixen 3 SIS al consorci i s’han generat 3 SIS itinerants  (atenció 

2 dies /setmana). Es considera un recurs clau i essencial ja que obre l’oportunitat 

del treball en família. En els casos en els que les famílies no col·laboren amb aquest 

treball, es cerca el treball amb l’infant en solitari. Igualment, es gestiona la relació 

amb la família a través de les escoles, entitats esportives (vincular-los amb coses 

que es fan al municipi), promovem el treball amb xarxa. 

 

Es destaca especialment el model de Vic i l’espai familiar de petita infància. Es 

considera únic a la comarca, i un bon model. Parteix de la gratuïtat, té una mirada 

transversal, multicultural. A Roda també a la llar d’infants s’incorporen algunes 

famílies i es dona accés de nens/es que no hi van, un cop per setmana. 

 

Es tracta però d’un recurs que encara és poc notori i està en una fase de difusió i 

que en el cas dels municipis petits topa amb l’estigmatització i ara mateix resulta 

complex assolir normalització. En alguns municipis petits, es mira de generar clima 

o context de normalitat combinant l’assistència al SIS  amb activitats com el futbol. 

A més existeixen limitacions generals, ja mencionades, com en nombre de places, 

la situació dels equips, l’estabilitat del recurs, etc.  

 

• Casals d’estiu no inclusius  

Si bé, en alguns municipis hi ha una places reservades per l’alumnat més vulnerable 

i amb discapacitat, en general, es considera que l’oferta de casals no és inclusiva, 

principalment per infants que necessitat un vetllador/a. Les necessitats especials no 

estan cobertes i malgrat alguns ajuntament s’han fet càrrec, resulta una política 

discrecional i minoritària.  
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Els i les professionals comenten diversos recursos més propis de l’ESO i les transicions 

educatives, i de fet es considera que hi ha molts recursos atomitzats i distribuïts entre 

una gran quantitat d’agents. Es destaquen: 

 

• Benestar psicoemocional (salut i escola) 

Els i les professionals destaquen que en la secundària especialment s’ha començat 

a incorporar la vessant preventiva (no terapèutica). La incidència en el suïcidi i els 

trastorns alimentaris solen ser el focus. Més enllà de l’educació obligatòria també 

es fa a altres nivells, fins i tot l’escola d’adults. Tanmateix, es tracta d’actuacions 

encara incipients i poc homogènies, i es considera que no és un abordatge que es 

faci prou intensament o que no requereixi un abordatge fora de l’àmbit escolar.  

 

• Abordatge de la salut a partir dels 15 anys 

Des de l’àmbit de salut, a partir dels 15 anys es perd pediatria com a recurs. No es 

fa una transició sanitària prou acurada i es perd el seguiment de molts casos. Com 

s’ha comentat els i les professionals consideren tractar adolescents i joves com els 

adults, de manera que si no es manifesta una problemàtica greu no hi ha un 

abordatge, genera una borsa d’adolescents i joves dels que es desconeix en quina 

situació estan. 

 

Aquestes situacions de “joves flotants” també depèn de les actuacions proactiva 

dels municipis, de la feina que fan els educadors i dinamitzador socials, quan mes 

s’apropin als joves, més fàcil es mantenir el contacte i la xarxa amb ells. Poden 

ajudar i acompanyar des dels municipis i també entre els joves crear xarxa. De 

vegades els clubs esportius fan aquest tipus de xarxa (on hi ha part de valors) o els 

escoltes, esplais. En general, però es considera que és un desert de recursos. 

 

 

• Escoles de noves oportunitats30 

• Escoles tallers 31 

• Model d’orientació comarcal: Capsula32 

Entre el Dept. d’Educació, amb el Consell Comarcal i des de cada Ajuntament s’està 

treballant conjuntament amb un model d’orientació a la comarca. El model està 

orientant des de primer de l’ESO per abordar l’abandonament, augmentar l’èxit i 

aconseguir una bona transició que permeti no desvincular-te dels casos. 

Actualment, s’estan fent proves pilots, testant noves maneres de funcionar. 

 

Malgrat els esforços però es considera que molts casos queden fora dels circuits 

d’acompanyament i dels recursos.  

  

 
30 Per exemple: https://novesoportunitatscatalunyacentral.wordpress.com/  
31 Per exemple:  https://www.vic.cat/ajvic/viure-a-vic/transparencia/relacions-amb-els-ciutadans/informacio-i-atencio-al-

ciutada/cataleg-de-serveis/territori-i-medi-ambient/serveis/plans-docupacio-i-escola-taller  
32 Per exemple:  https://www.vic.cat/ajvic/viure-a-vic/transparencia/relacions-amb-els-ciutadans/informacio-i-atencio-al-

ciutada/cataleg-de-serveis/territori-i-medi-ambient/serveis/plans-docupacio-i-escola-taller  

https://novesoportunitatscatalunyacentral.wordpress.com/
https://www.vic.cat/ajvic/viure-a-vic/transparencia/relacions-amb-els-ciutadans/informacio-i-atencio-al-ciutada/cataleg-de-serveis/territori-i-medi-ambient/serveis/plans-docupacio-i-escola-taller
https://www.vic.cat/ajvic/viure-a-vic/transparencia/relacions-amb-els-ciutadans/informacio-i-atencio-al-ciutada/cataleg-de-serveis/territori-i-medi-ambient/serveis/plans-docupacio-i-escola-taller
https://www.vic.cat/ajvic/viure-a-vic/transparencia/relacions-amb-els-ciutadans/informacio-i-atencio-al-ciutada/cataleg-de-serveis/territori-i-medi-ambient/serveis/plans-docupacio-i-escola-taller
https://www.vic.cat/ajvic/viure-a-vic/transparencia/relacions-amb-els-ciutadans/informacio-i-atencio-al-ciutada/cataleg-de-serveis/territori-i-medi-ambient/serveis/plans-docupacio-i-escola-taller
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Específicament en casos de capacitats diverses: 

 

• Programa Eina33:  

De la Fundació Sant Tomàs, per encadenar la sortida de la formació reglada 

obligatòria amb la post-obligatòria. Es tracta però d’un programa que actualment 

només compta amb 1 plaça disponible quan s’han identificat 65 casos susceptibles 

de necessitar-lo.  

 

• Programa IFE: Itinerari Formatiu Específic34 

Per a persones amb TEA o discapacitat. Com en el cas anterior, actualment es 

gestionen  22 demandes per a 12 places disponibles (juliol 2021). La resta 

d’adolescents i les seves famílies han de ser reorientades a programes generals 

com ara noves oportunitats o bé acompanyar-los en un cicle de vida alternatiu per 

raó de que les places són insuficients.. 

 

5.2.3. Inserció sociolaboral  

 

A. Elements contextuals 

 

Els i les professionals que han participa en la diagnosi aborden una sèrie de qüestions 

clau per entendre la situació dels recursos existents en l’àmbit de la inserció sociolaboral 

a Osona: 

 

• Recursos adaptats a l’estructura socioeconòmica general i de l’acció social 

El món local i comarcal no pot actuar al marge de les condicions estructurals que 

existeixen en general i a la Comarca d’Osona  en particular. Així per exemple, 

s’expressa que l’oferta laboral parcialment explicada en l’apartat dedicat als 

indicadors, és determinant. En l’acció social, s’aborda en gran mesura l’oferta 

laboral de cura i el peonatge barat, el que condiciona el disseny i èxit dels recursos 

que s’implementen.  

 

• Agents clau i l’exclusió documental 

Encara que aquesta qüestió s’aborda amb més detall en el següent apartat, pels 

professionals que han participat en la diagnosi, a l’hora d’entendre els recursos és 

clau tenir present que els principals agents en la generació de recursos d’inserció, 

com el SOC; exclou sistemàticament els perfils amb problemàtica de documentació.  

 

• Exclusió documental és exclusió de la majoria de recursos d’Inserció 

Per tant, per exemple, a nivell formatiu els que estan en situació irregular no poden 

fer pràctiques a les empreses. S’han donat denúncies per part dels sindicats 

majoritaris quan s’ha intentat.  

 

 
33 Més informació a:  https://www.santtomas.cat/es/formacion-e-insercion-laboral/conocer-eina/formacion  
34 Més informació a: https://osonajove.cat/capsula/   

https://www.santtomas.cat/es/formacion-e-insercion-laboral/conocer-eina/formacion
https://osonajove.cat/capsula/
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• Desconeixement de les xarxes comunitàries.  

Els i les professionals afirmen que no tenen coneixement sobre com els perfils 

atesos i en situació de vulnerabilitat vien la seva realitat social i comunitària. Així 

per exemple, es desconeix com les dones fan la cura dels fills petits (de 0 a 3 anys).  

 

• Demandes de les dones són recursos per als fills/es 

En els casos en els que s’ha fet consulta sobre quins suports necessiten per poder 

formar part de programes i recursos, es demana que els seus fill/lles puguin 

participar a les activitats extraescolars. Es tracta d’una manera de no crear recursos 

específics, sinó que els infants puguin realitzar aquestes activitats extraescolars (en 

alguns casos s’ha pogut fer aquesta aportació de recursos: anglès, basquet, etc.)  

 

• Assitencialisme i normalització  

Garantir un recurs puntual no és suficient. La cobertura d’una necessitat en un 

moment donat i amb etiquetatge no és suficient. La normalització és part necessària 

de la mirada inclusiva, que no separi  

 

• Conscienciació i activació sociolaboral de les dones immigrants  

Cada cop més les dones migrades tenen consciència del paper que poden tenir en 

sostenir l’economia familiar. Arrel de la crisi de 2008, els homes van quedar sense 

feina i les dones comencen a buscar una feina i fe demandes de formació i llengua 

catalana.  

 

• La criança com a un període de parèntesi 

En general fins els  3 anys dels infants no s’activen. 

 

• Dones: agent clau en l’impacte en els  fills/es 

Per les i els professionals, les mares són l’agent clau a l’hora d’intervenir tant en els 

adults com en els/les infants i joves. Són les que mostren interès per entendre la 

vida escolar dels seus fills/es i en cercar la manera de que els fills/es tinguin 

oportunitats educatives.  

 

 

• Decalatge entre oferta de recursos i necessitats reals. 

Els i les professionals consideren que malgrat alguns dispositius  recursos 

funcionen i obtenen alguns èxits, en general hi ha un decalatge entre el que s’ofereix 

i el que es demana a nivell de perfils i realitats. Així, es destaquen les dificultats per 

ajustar les subvencions i convocatòries amb aquestes realitats i necessitats.  
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• Termini dels programes i recursos  

Molt sovint els programa si recursos tenen terminis molt limitats que no s’admeten 

als cicles personals, socials ni laborals. 

 

• Desconeixement dels recursos entre diferents agents 

Les dinàmiques realitzades posen de manifest, i així ho expressen els i les 

professionals que existeix força desconeixement dels recursos locals d’ocupació, 

entre diversos agents (Tercer Sector i ens locals i diferents tipus de municipis, etc.). 

Malgrat l’existència per exemple, de la XEISOR35 (Xarxa d'Entitats d'Inserció 

Sociolaboral de les comarques d'Osona i del Ripollès) que no ha estat mencionada 

al llarg de la diagnosi.  

 

• Manca de formació a les empreses 

Els i les professionals participants en la diagnosi declaren les empreses han deixat 

de fer molta de la formació que feien. En gran part es deu a la complexitat 

administrativa que suposen (gestió de temes fiscals per formar, quotes de la SS, 

subvencions, bonificacions). Algunes són massa petites i no poden assumir la 

gestió, altres més grans inverteixen en el personal intern preferentment.  

 

B. Recursos destacats  

 

En relació als recursos existents, els i les professionals participants en la diagnosi 

destaquen: 

 

• Cursos de català en les escoles per a mares i pares 

Projecte que es porta des de l’Oficina d’Acollida i que es considera que genera bons 

resultats per dones/mares a les escoles on van els seus fills/es. 

 

• Inserció laboral de dones en el treball a la llar (Càritas)36 

Acompanyament a la família i la persona a inserir: procés de selecció, inserció i 

acompanyament de les treballadores de la llar.  

 

• Formació en treball a la llar (Càritas) 

Paral·lelament es fan formacions sobre treball a la llar, especialment en relació a 

aspectes tècnics de cura de les persones grans (1 o 2 a l’any).  

 

• Prospecció i intermediació per altres perfils (Càritas) 

 

• Tallers i formacions diverses (Càritas) 

De competències i continguts diversos.  

 

• Acompanyament durant el procés d’inserció (Càritas) 

 
35 Accessible a: http://www.ccosona.cat/altres/xeiso/  
36 Més informació a: https://caritasbisbatvic.cat/programes/  

http://www.ccosona.cat/altres/xeiso/
https://caritasbisbatvic.cat/programes/
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Un cop la persona obté l’ocupació es fa acompanyament amb petites formacions, 

amb competències que els puguin ajudar a obtenir una inserció plena. 

 

• Projecte Actua 

Des de 2012, amb itineraris integrals centrats amb la part formativa i laboral, inserció 

sociolaboral amb joves en situació irregular. En 2021, 54 joves la majoria són sols, 

de 16-25 anys, del Marroc (80%). Derivats des de Serveis Socials, IM d’Acollida 

Càritas, amb 1,5 any de padró (tenen un cert camí recorregut).   

 

Amb qualificacions molt baixes. Els perfils amb més qualificació han de fer el mateix, 

és part de l’itinerari per arribar als 3 anys de padró. No hi ha adaptació per 

qualificació.  

 

El projecte són 20 h/setmana i genera vincle.  

 

Un handicap determinant és la situació de la llar: molts sense llar, acollits a pisos 

socials de Càritas. Generen un acompanyament complex i llarg.  

 

• Els cursos de català: 

No només a les escoles, com s’ha comentat sinó en general suposen un espai de 

socialització important. Tanmateix estan molt saturats. Hi ha molta demanda i és un 

requisit però poca oferta.  

 

• Programes pre-laborals (Creu Roja) 

Entitats com Creu Roja considera que són programes imprescindibles per avançar 

en la inserció laboral de molts col·lectius. Tanmateix és molt complex tenir fons 

activar-los i en bona part dels casos es fan amb recursos propis. Són programes 

que necessiten un llarg termini.  

 

• Programa “Pedala”37 

Prioritàriament per a persones amb renda garantida o sense ingressos, i/o sense 

habitatge. Amb finançament del SOC i d’altres. Es fan formacions al llarg de l’any 

de costura, horticultura, per treballar hàbits, xarxa social, combatre aïllament, etc.  

 

S’inicia sense posar el focus en l’ocupació i pot ser una etapa que duri 1 o 2 anys). 

En general reben ofertes de feina molt precàries i inestables, que no són sortida per 

aquestes persones.  

 

Els i les professionals participants en la diagnosi destaquen que es treballa amb 

adaptació grupal i amb la persona al centre i no la feina al centre.. 

  

 
37 Accessible a: http://www.osonaacciosocial.cat/cartera-de-serveis/pobresa-i-inclusio/programa-pedala/  

http://www.osonaacciosocial.cat/cartera-de-serveis/pobresa-i-inclusio/programa-pedala/
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• Programes comunitaris: ex. Horts (amb suport DIBA) 

Sessions grupals en les que es treballen en un hort les competències transversals 

amb un professional que els forma en la matèria i un equip tècnic especialitzat en 

inserció. Es tracta de persones que tenen renda garantida.. 

 

• Consell Orientador a l’ESO.  

Inspirat al model de les escoles de segona oportunitat, els i les adolescents que 

acaben 4t d’ESO passen per un procés d’orientació que els recomana un itinerari 

(cicle grau mitjà, continuar al batxillerat, etc.). A Osona es troba en una etapa inicial, 

i és voluntari tant pels centres com pels ens locals.  

 

Es considera un recurs clau, si bé la seva avaluació és crítica. Així, es tracta d’una 

estratègia que per se es considera positiva però en la pràctica no s’aconsegueix 

seguiment i coordinació amb els/les joves i seguir el seu itinerari, ni generar vincle 

amb els dispositius locals (orientadors, servei de joventut). Encara que  

 

Una altra crítica és que es centra 4t d’ESO i per molts adolescents és un moment 

ja molt avançat del seu cicle vital i el recurs ja ha fet tard.  

 

• Ocupa’t (Creu Roja)38  

Per a persones que reben la renda garantida i estan derivades del SOC i Serveis 

Socials). Programa de formacions i capacitacions genèriques però no es fan 

formacions especialitzades en continguts especifiques. Això es considera un 

element limitador, juntament amb el fet que alguns perfils que es deriven no 

s’ajusten ales finalitats del recurs.  

 

• Club de feina (Creu Roja) 

Es tracta d’un dispositiu transversal a altres recursos (ex. pels que no entren amb 

la renda garantida) amb formacions breus sobre competències digitals, com 

presentar els CV, activar el CV en els agents, fonts d’oferta de feina, etc. 

 

• Treball i formació: Plans d’Ocupació Comarcal  

Del Consell Comarcal, en 2019 es van fer 35 i han patit una reducció durant 2020 

(a només 4), que s’espera recuperar a partir de 2021. Com a Plans d’Ocupació, 

duren entre 6 mesos o 1 any i estan destinats a col·lectius concrets (dones, majors 

de 55 anys, perceptors de renda garantida i persones sense ingressos), i en alguns 

territoris (ex Vic i Manlleu no entraven). Dependents de la convocatòria anual.  

 

• Plans d’Ocupació municipals 

Model similar, però de la Diputació prèvia sol·licitud els ens locals. 

  

 
38 Informació accessible a: https://creurojaosona.vicentitats.cat/cartera-de-projectes/insercio-laboral-majors-de-45-anys/  

https://creurojaosona.vicentitats.cat/cartera-de-projectes/insercio-laboral-majors-de-45-anys/
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• Talent, Treball i Tecnologia (TTT) 

Programa de la Diputació, enfocat a la part formativa de digitalització. En l’etapa 

inicial es fa una detecció de necessitats de les empreses, en procés d’elaboració 

durant la present diagnosi, i es dissenyen les formacions a mida per col·lectius a 

l’atur.  

 

• Programa Incorpora39 en discapacitat intel·lectual  

La Fundació Sant Tomàs a través del programa Incorpora de la Fundació ‘La Caixa’ 

disposa de formacions especifiques curtes. En moltes ocasions les persones 

formades es queden a treballar en el centre especial de treball 

 

• Programa ACOL40 

De l’Ajuntament de Vic es troba en fase de prova pilot, generant un acord amb 

algunes empreses privades o Tercer Sector, en els que les persones qualificades 

amb una situació documental precària poden accedir a una ocupació.  

 

Com a recursos destacats en l’àmbit de la salut mental es mencionen:  

 

• El programa SIOAS41  

D’Osonament, amb el Dpt. de Treball i Afers Socials (Gencat) ajuda a la inserció de 

les persones amb discapacitats o trastorns de la salut mental. Es considera que és 

molt adaptable a les necessitat de les persones usuàries, de manera que la seva 

flexibilitat es considera un element de fortalesa del recurs.  

 

• Programa Singulars Joves en Acció42 

D’Osonament amb el SOC i per a joves. En aquest cas s’obliga a fer formació, el 

que suposa una gran dificultat per encaixar les dinàmiques de 10 joves amb perfils 

i contexts molt diferenciats. Aquest fet obliga a fer una formació molt genèrica i 

consensuada però poc eficient en termes d’inserció. Com altres programes tenen 

un circuit administratiu complex i rígid (s’han de renovar i aprovar cada 12 mesos). 

Entre les dificultats que es destaca és que no permet previsió i planificació. L’entitat 

no sap quan i com el podran oferir o si hi haurà continuïtat per un grup ja format. 

Igualment les dificultats i riscos de finançament: al mes 7 del programa encara no 

se sap si està aprovat el finançament.  

 

En canvi, sí es valora positivament que en el marc d’aquest programa es fan 

actuacions comunitàries i es creen sinergies grupals (només es treballa un 10% de 

forma individual).  

  

 
39 Informació accessible genèrica. No identificada la informació especifica del recurs. 
https://www.santtomas.cat/ca/formacio-i-insercio-laboral/coneixer-eina/formacio  
40 Informació accessible genèrica. No identificada la informació especifica del recurs de Vic: 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Oberta-la-linia-dajuts-ACOL-del-Programa-Treball-i-Formacio  
41 Més informació a:  https://www.osonament.cat/laboral/  
42 Més informació a:  https://www.osonament.cat/laboral/  

https://www.santtomas.cat/ca/formacio-i-insercio-laboral/coneixer-eina/formacio
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Oberta-la-linia-dajuts-ACOL-del-Programa-Treball-i-Formacio
https://www.osonament.cat/laboral/
https://www.osonament.cat/laboral/
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• Servei Pre-laboral 

Amb finançament del Dpt. de Treball i Afers Socials (Gencat) es valora molt 

positivament el funcionament en la millora de competències bàsiques i altres. Té un 

recorregut llarg (fins els 3 anys) i està orientat a persones amb trastorns de salut 

mental severs, que trien si inserir-se  no. Queden exclosos col·lectius com persones 

amb addicions.  

 

5.2.4. Envelliment 

 

A. Elements contextuals 

 

D’acord al comentat pels i les professionals que han participat en la diagnosi, cal tenir 

present una sèrie d’elements general a per comprendre el que es comenta sobre els 

recursos d’inclusió en l’envelliment: 

 

• Actitud i posicionament familiar 

Es posa de manifest que les amb Gent Gran que no fa demanda expressa de 

serveis i suports i requereixen d’una intervenció als domicilis, encara que sigui 

informativa o diagnòstica, poden topar amb dos actituds i posicionaments familiars. 

D’una banda, les famílies que reconeixen que a aquesta persona li falta suport, i 

també suport familiar, i la família que qüestiona que l’administració i més encara el 

Tercer Sector faci aquesta avaluació, argumentant per exemple que ja la persona 

gran ja està ben cuidat/da.  

 

Cal tenir present que, com es veurà en l’apartat de reptes, els i les professionals 

consideren important el rol que tenen les famílies per poder treballar amb 

enfocament comunitari.  

 

• Actuacions concentrades en gran mesura en casos de desatenció o 

deteriorament 

Els i les professionals consideren que s’actua majoritàriament quan la persona gran 

no tenen xarxa familiar o no s’hi relaciona, o bé hi ha deteriorament de la persona i 

la família, que pot o no estar a prop, no se’n fa càrrec.  

 

• Gestió de la intimitat familiar i personal  

Aquestes situacions són molt delicades de gestionar, doncs hi ha temes molt íntims 

que només es deriven a Serveis Socials quan hi ha alarmes més intenses (violència, 

risc elevat de dany per la manca de cura, alimentació, higiene, salut psicoemocional 

preocupant, etc.).  

 

• Necessitats bàsiques com a recurs de supervisió 

En els casos en que l’estil de vida tradicional o elegit en la vellesa és la no 

participació social, quan es disposa de recursos de necessitats bàsiques (ex. 

alimentació), aquest contacte periòdic permeten que les entitats i Serveis Socials 
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puguin estar atents a si és viable que segueixin sols o si hi ha un canvi d’actitud 

poder actuar.  

 

• Concentració dels recursos en els municipis grans 

Així, per exemple, Amics de la Gent Gran informa de que té activitats principalment 

a Manlleu i Torelló. Els i les professionals tècnics de l’administració coincideixen en 

que les activitats solen ser al centre de la població. Com a exemple, es comenta 

que a Roda de Ter, el carrer principal on es fan les activitats al Casal de Gent Gran 

la vorera és estreta, amb llambordes i el risc de caiguda és important. Encara que 

han posat una plataforma elevadora no s’ha fet servir mai. A vegades la Gent Gran 

camina per l’asfaltat el que suposa un risc d’atropellament.  

 

• Condicionants d’accessibilitat i transport 

Com s’ha destacat en apartats anteriors, un element important de cara a trencar 

amb l’aïllament de la Gent Gran són les barreres per sortir de casa, la dificultat 

d’accés per la Gent Gran per arribar als equipaments i/o moure’s amb seguretat 

pels pobles.  

 

• Equipaments antics amb limitacions d’accessibilitat 

En molts d’ells hi ha escales i altres barreres arquitectòniques (ex. Cantonigròs).  

 

• Ubicació de les residències com a condicionant 

Els i les professionals de les residències destaquen que depèn de la ubicació de la 

residencia dins del poble les possibilitats de fer activitats fora de la mateixa són molt 

limitades. La major part del treball amb la comunitat sol ser a les poblacions més 

grans on, a més d’estar més presents als centres dels municipis, hi ha voluntariat, 

més activitats i les entitats més present.  

 

• Dependència del voluntariat  

Així per exemple Amics de la Gent Gran informa de que disposa només d’una 

tècnica de Gent Gran a nivell comarcal, la resta és voluntariat.  

 

• Complexitat del voluntariat  

Moltes vegades són persones grans que tenen limitacions de mobilitat i transport. 

També limitacions en relació a la dedicació que poden fer, que ha de ser curta i 

concreta. Com és conegut, el voluntariat ha d’estar relacionat amb una entitat del 

Tercer Sector, i a la comarca hi ha una xarxa important de voluntariat. Durant 

pandèmia es va estar fent voluntariat informal (abril-maig 2020) per portar les 

compres, etc. Però després va decaure. 

 

• Canvi de paradigma en el model d’atenció a la Gent Gran 

Antigament es feia molta més atenció domiciliària i ara la voluntat és que la Gent 

Gran surtin de casa i per tant fer activitats fora, amb la dificultat de transport que 

presenta Osona.  
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• Lideratge de les activitats per part de la Gent Gran 

Aquest model que cerca que la Gent Gran tingui protagonisme en l’espai públic o 

en els equipaments també es tradueix en els recursos actuals comentats dels del 

Tercer Sector en els que es procura que la Gent Gran lideri recursos (ex. cuiners 

que fan treballs de cuina).  

 

• Digitalització de la comunicació i l’acció social  

Actualment l’ús de les xarxes socials (ex. WhatsApp i d’Instagram) com a mitjà de 

comunicació de la Gent Gran amb els Ajuntaments és habitual. A més, amb la 

incorporació de les noves tecnologies a la vida de Gent Gran (arrel de la pandèmia), 

s’han pogut fer noves activitats telemàtiques que abans no eren possibles, i durant 

la pandèmia es va generar una actitud i demanda positiva.  

 

En general es considera que hi ha força accessibilitat i participació, però cal recordar 

que, tal i com s’ha comentat a l’apartat de perfils, les persones amb major edat i 

major vulnerabilitat està menys connectada.  

 

• Gent Gran immigrant: casos no detectats i fora de focus  

A diferència d’altres dimensions comentades, l’estrangeria i l’envelliment no es 

relacionen negativament. De fet, els i les professionals informen que a Osona no 

s’han detectat persones més gran de 65 anys immigrants que visquin soles. No 

només per què demogràficament són escasses, sinó per què es considera que 

participen de cultures en els que la Gent Gran viu acompanyada. Això no vol dir, 

però, que sempre les condicions de vida siguin adequades, i preocupa que la falta 

de focus o d’accions específiques per detectar-los estigui donant lloc a casos de 

vulneració.  

 

B. Recursos destacats  

 

En relació als recursos específics analitzats: 

 

• Formació de persones cuidadores no professionals a demanda  

Amics de la Gent Gran realitza aquestes formacions a demanda dels municipis.  

 

• Col·laboració residències i Creu Roja 

Permet accedir a la borsa de voluntariat, fer activitats intergeneracionals (amb 

escoles, teatre, entitats d’esplai o de lleure), amb activitats que es fan en els 

municipis. Actualment està aturat per raons de prevenció sanitària.  

 

• Col·laboració residències i Centres Educatius 

La majoria de vegades s’impulsa des de els propis centres doncs és acció curricular, 

especialment a secundària, amb conveni regulador.  
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• SAD i Teleassistència 

Es consideren programes clau però estan clarament enfocats a la cura i no tenen 

vessant comunitària. En casos concrets, per exemple amb dones grans en el Pla 

de Treball hi ha enfocament comunitari (ex. la treballadora familiar fa més 

acompanyament), però no és habitual.  

 

• Grups d’ajuda mútua de persones cuidadores  

Amb cuidadores familiars, actuen com a xarxa de suport entre els cuidadors i 

cuidadores i se’ls ofereixen aportacions tècniques 

 

• Grups de suport i d’ajuda mútua de la DIBA43 

Es consideren més dirigits.  

 

• Casals i centres de dia 

Vinculats a residència i SAIR (Servei d’Atenció Integral Rural)44.  

 

• Espais Activa’t i xarxa d’envelliment actiu45 

Tal com se informa inclouen múltiples recursos:  

✓ Xerrades 

✓ Tallers 

✓ Cursos de memòria, psicomotricitat, noves tecnologies, anglès… 

✓ Setmana de la Gent Gran 

✓ Suport per tramitar els viatges de l’IMSERSO 

✓ Medalles centenàries 

✓ Activitats amb Gent Gran i joves, suport a les associacions i grups de Gent Gran 

 

Els i les professionals destaquen que estan dividits en 3 eixos (1) Persones amb 

autonomia, que generen un grup municipal, fan assemblea, determinen com fer la 

gestió i reben suport tècnic (ex. per cercar talleristes, fer activitats...). (2 i 3) amb 

major nivell de dependència. Actualment a 5 municipis de la comarca, s’assembla 

més a un Centre de Dia (activitats, dinar amb horari...). Molta gent que s’acaba de 

jubilar s’acosten a l’espai Activa’t per trobar més persones com elles, amb qui poden 

fer vincle. Es generen ‘voluntariats espontanis’ per ajudar a altres (amb les tablets, 

per acompanyar a altres persones, etc.)  

 

Existeix un elevat consens amb que els espais Activa´t són un recurs vàlid i en gran 

mesura per estar als propis municipis.  

 

• Necessitats bàsiques: alimentació (Creu Roja) 

Porten aliments (lots a domicili) mensualment entre 30/35 persones cada mes a 

persones de més de 65 anys i targetes moneder per a la compra d’alimentació 

  

 
43 Més informació a: https://www.diba.cat/benestar/gsam  
44 SAIR: http://www.sumaracciosocial.cat/ca/ambit_rural.html  
45 Més informació a: http://www.osonaacciosocial.cat/cartera-de-serveis/promocio-autonomia-atencio-
dependencia/espais-activat-xarxa-envelliment-actiu/  

https://www.diba.cat/benestar/gsam
http://www.sumaracciosocial.cat/ca/ambit_rural.html
http://www.osonaacciosocial.cat/cartera-de-serveis/promocio-autonomia-atencio-dependencia/espais-activat-xarxa-envelliment-actiu/
http://www.osonaacciosocial.cat/cartera-de-serveis/promocio-autonomia-atencio-dependencia/espais-activat-xarxa-envelliment-actiu/
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• Projecte relacional per la Gent Gran (Creu Roja)  

Per activar vincles a la vida social no orientat només a situacions de pobresa. 

 

• Dotació d’equipament tecnològic a la Gent Gran (Creu Roja i Amics de la Gent 

Gran) 

Ara ja aturat, durant la pandèmia es van fer arribar tablets a la Gent Gran per activar 

la digitalització i com s’ha comentat va tenir un impacte molt gran. En aquests casos, 

però, es detecten dues barreres, a més de l’alfabetització en l’ús: les persones grans 

que no tenir connexió a internet i no podien assumir el cost, i l’actitud de l’entorn 

familiar, que en ocasions considerava que no calia aquest recurs.  
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6. Actors i agents 
 

6.1. Introducció 
 

Com en l’apartat anterior, aquest capítol té la funció de sintetitzar les aportacions 

qualitatives que els i les professionals participats en la diagnosi han realitzat en 

relació als actors i agents amb els que es relacionen. Així, es posarà de manifest, a més 

de la identificació dels diferents actors, els tipus de relació i la lectura que es realitza 

d’aquesta relació. Igualment, algunes reflexions dels i les participants vinculen 

directament als reptes i línies de treball futures.  

 

6.2. Context i anàlisi general 
 

Abans de detallar les aportacions i anàlisis per cada dimensió cal tenir present algunes 

consideracions generals.  

 

En primer lloc, durant el procés de realització de la diagnosi s’ha posat de manifest com 

a la Comarca d’Osona  l’accés i l’activació de la participació dels agents que han de 

ser rellevants en la implementació, generació i sostenibilitat de polítiques i programes 

d’inclusió i especialment amb enfocament comunitari, és àgil i funciona amb 

informalitat i naturalitat.  

 

No vol dir però, que aquestes relacions dinàmiques no presentin dificultats que es relacionen 

amb diversos elements que en part s’han anat comentant en els diferents capítols i que es 

sintetitzen breument a continuació: 

 

En relació a les administracions públiques:  

 

• A nivell intern, les condicions dels equips humans: 

Les diferents institucions i ens del territori, i les persones concretes mantenen 

relacions, més informals que formals, que tenen relació amb la inclusió de manera 

intensa. Tot i això, els equips tenen condicions personals i laborals diferents i la 

inestabilitat  genera contexts de cert desgast i crispació.  

 

• A nivell extern, les relacions són amb agents concrets i condicionades en general 

per les relacions burocràtiques.  

 

En relació a la xarxa d’entitats:  

 

• Gran diversitat i atomització d’agents socials vinculats l’acció social així 

com petites i especialitzades.  
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• La gran quantitat vinculades a l’esport o la cultura amb poca o menor tradició en 

inclusió social.  

 

• Les relacions amb les institucions públiques amb un gran focus en l’econòmic 

(beques, descomptes, subvencions,...).  

 

• Reptes propis de les entitats: lideratges, renovació, manteniment de la 

participació i voluntariat, etc.  

 

Així, al llarg de la diagnosi s’ha aportat escassa informació sobre els agents en 

concret amb els hi ha relació i especialment amb altres agents amb els que caldria 

establir-la, però sí s’han fet alguns matisos sobre les relacions que s’estableixen  

 

6.3. Infància i adolescència 
 

En relació a la infància en concret, cal recordar o reinterpretar que: 

 

• Multi complexitat i dificultat de personalització: no centrant en la persona 

La complexitat contextual (geogràfica, política i sociològica), de perfils i de gestió 

requeriria un nivell de personalització molt més elevat que l’actual. Així, les 

persones participants en la diagnosi expliquen com els recursos que s’analitzen no 

sempre s’adapten a les necessitats dels infants, joves i les seves famílies i contexts. 

Les qüestions relacionades amb els actors, s’aborden en l’apartat següent.  

 

• Les relacions variables territorialment i entre agents  

Així, per exemple, els i les participants que tenen una visió més global de les 

relacions existents destaquen com en alguns municipis la relació per abordar les 

problemàtiques de la infància i l’adolescència és més profitosa amb els serveis 

d’ocupació (major transversalitat) i més puntual amb Serveis Socials (ex. Manlleu).  

En altres territoris la coordinació i transversalitat entre Educació i Serveis Socials és 

molt més intensa (ex. Torelló).  

 

Existeixen però els següents consens quant als actors: 

 

• L’acció social i l’àmbit eductiu tenen una relació intensa i transversal. .  

• En canvi, l’àmbit de salut és un agent el que es troba a faltar una relació més 

intensa. Especialment a primària (CAP).  

• Amb el Tercer Sector es treballa de manera molt estreta 

• Tanmateix es troba a faltar entitats potents  

Que mobilitzin molts recursos, que tinguin estabilitat ja que estan en situació 

precària. 
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• El Tercer Sector participa activament de la política educativa i també es 

coordina bé amb les administracions.  

 

6.4. Inserció sociolaboral 
 

En general els agents econòmics estan més clarament identificats, i això es tradueix 

en que es poden ubicar millors els rols i límits, però també, en el cas de les 

administracions, menor flexibilitat i capacitat d’assolir els espais fora del previst i 

burocratitzat.  

 

En canvi, com en altres àmbits el Tercer Sector sí té una relació de flexibilitat amb 

l’administració.  

 

Tanmateix, es detecta un clar malestar des del Tercer Sector per les condicions 

d’aquesta relació tant econòmiques com administratives. Aquestes condicions han 

estat àmpliament explicades en apartats anteriors. No tenen a veure tant amb les 

administracions locals i comarcals, ni es menciona específicament les provincials 

(DIBA), i sí amb les administracions autonòmiques i estatals.  

 

Es menciona un seguit d’organitzacions que es detallen a continuació, sense ànim 

d’exhaustivitat: 

• SOC (excepte per a persones sense documentació)  

• Servei local d’ocupació 

• Cooperativa: treballa amb projectes de garantia juvenil. ofereixen formació 

• Empreses de treball temporal: tenen coneixement del mercat. 

• Cambra de Comerç 

 

• Càritas 

• Creu Roja 

• Associacions de veïns que fan treball comunitari 

 

• Consell Orientador laboral a les escoles 

 

En general es troba a faltar a les empreses organitzades com a agents, de manera 

que actualment la seva interacció és individualitzada i per afinitat o sensibilitat de 

l’empresari/ària.  

 

Cal mencionar que ningú ha fet menció explicita a XEISOR. Xarxa d'Entitats d'Inserció 

Sociolaboral de les comarques d'Osona i del Ripollès46:  

 

  

 
46 Accessible a : http://www.ccosona.cat/altres/xeiso/ 
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6.5. Envelliment 
 

Els i les professionals, a més del dit en general sobre la situació dels actors i les seves 

relacions, matisen que en l’àmbit de l’envelliment hi ha molta relació informal amb un 

important volum d’interrelació.  

 

Tanmateix, aquesta relació endobleix de certa manca de coordinació i visió global, 

de manera que alguns/es professionals consideren que hi ha projectes que com 

administració es desconeixen. 

 

A nivell intern els circuits no estan molt escrits però sí hi ha coordinació. 

 

En general es considera que els agents no competeixen entre ells, especialment en 

el Tercer Sector, de manera que es van adaptant a territori i necessitats.  

 

A més de les administracions comarcals, es menciona específicament:  

 

• Comissió d’envelliment actiu  

• Salut: amb qui la coordinació i relació no és prou satisfactòria per l’acció 

social. 

• Mossos 

 

Quant al Tercer Sector: 

 

• Càritas 

• Creu Roja 

• Amics de la Gent Gran 

 

Finalment, cal tenir presents les residències i altres empreses de serveis. En aquest cas, 

especialment amb les empreses de serveis es troba faltar coneixement i vinculació 

amb la resta de xarxa d’actors: 

 

Igualment, el repte d’activar i articular a la ciutadania i als comerços en l’atenció a 

la Gent Gran està present actualment al territori amb projectes incipients en fase d 

disseny.  
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7. Reptes i orientacions per a la fase de disseny  
 

El present apartat de la diagnosi presenta el resultat del taller participatiu de reptes, 

en el que també es van sintetitzar les fortaleses i debilitats principals de cada àmbit de 

la diagnosi, així com algunes de les aportacions fetes en les anàlisis dels capítols 

anteriors.  

 

Tal i com es planteja en el disseny del projecte de diagnosi es realitza una anàlisi de 

fortaleses i debilitats així com dels reptes que es plantegen de manera inicial i que 

han de servir d’orientació per dissenyar el futur PLACI.  

 

En relació a l’anàlisi de fortaleses i debilitats, cal tenir present que  encara que les 

anàlisis DAFO inclouen la distinció entre debilitats, amenaces, fortaleses i 

oportunitats, que resulten molt eficients en anàlisis estratègiques més complexes. Al 

seu torn, sovint la diferència de matís entre els aspectes positius i negatius són difícils 

d’identificar i generen un debat que redueix l’eficiència de l’anàlisi. D’aquesta manera, 

la classificació de 4 elements originals, s’ha simplificat en la identificació dels aspectes 

negatius (debilitats) i positius (fortaleses) matisant quan escau les possibles 

particularitats rellevants.  

 

Amb aquesta anàlisi final, en la fase de disseny es podran recuperar i discutir els 

reptes platejats per tal de determinar quines eines cal crear, adaptar al territori així 

com reforçar o visibilitzar les existents. En aquesta fase també s’aprofundeix en 

dinàmiques que cal generar o modificar, així com en aspectes d’implementació com 

els agents, terminis, pressuposts, etc.  

 

7.1. Infància i adolescència  
 

7.1.1. Fortaleses 

 

A la dinàmica participativa realitzada els i les professionals destaquen que en l’àmbit de 

la infància i l’adolescència Osona es caracteritza pels següents trets que posicionen el 

territori de manera positiva per encarar els reptes de la inclusió: 

 

• Xarxa estructurada, forta i compacta i amb tradició 

Amb una evolució i una tendència positiva en diferents àmbits d’intervenció, de 

manera que els recursos es coneixen entre ells i s’utilitzen els canals de 

comunicació.  

 

• Existència de molts recursos heterogenis i especialitzats i eficients 
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• Diversitat d’agents implicats i amb compromís 

Professionals, famílies, voluntariat, entitats... Amb la capacitat de gestionar 

contextos complexos amb pocs recursos.  

 

• Perfil dels i les professionals de l’acció social 

Professionals amb experiència, perseverança, vocació i coneixedors del territori.  

 

• Visualització social de determinats sectors.  

Sobretot el de salut i en menor grau a serveis socials.  

 

• Tasca preventiva des de diferents serveis 

Destaquen també les relacionades amb les famílies i primera infància.  

 

• Experiències de treball intercultural i familiars positives 

Espais familiars, aposta política, joventut, SIS, centres educatius... 

 

• Inici de la integració de la cultura de la avaluació  

Consciència que és necessari l’avaluació com a pilar de les institucions, programes 

i projectes.  

 

7.1.2. Debilitats 

 

En clau negativa: 

 

• Informalitat i arbitrarietat del treballar en xarxa 

Es detecta que existeix una elevada dependència de la coneixença personal que 

pot donar lloc a situacions d’excés d’informalitat així com d’inseguretat pels equips.  

 

• Corporativisme de diferents ens 

 

• Heterogeneïtat del territori i de recursos molt concentrats i temporals.  

La temporalitat és un condicionant molt negatiu, de manera que molts recurs i 

equips no es consoliden com també el repartiment poc equitatiu al territori.  

 

• Dificultats de vincular projectes i cicles polítics a les necessitats de la 

ciutadania 

Els canvis de consistori no ajuden a la continuïtat i a la projecció de la inclusió social, 

el que genera sensació que els col·lectius que no se’n pot treure rèdit polític a curt 

termini no estan a l’agenda social. En casos concrets hi ha regidories en les que 

se’ls hi dona poc valor (espais de treball, pressupostos, infància i adolescència,...).  
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• Serveis difícils d’integrar-se a l’estructura i a les dinàmiques de treball dels 

ajuntaments.  

 

• Diferència entre municipis grans i petits. 

 

• Estigmatització de col·lectius  

Es creen discursos fonamentats amb prejudicis i estereotips. A vegades com a 

tècniques costa saber-nos explicar o fer-se entendre.  

 

• Comunicació  

Tant a nivell de població com de projecte, de manera que es detecta una manca de 

visualització de projectes, de recursos, d’activitats... Es troben a faltar doncs 

professionals de la comunicació en aquest entorn professional. 

 

• Invisibilitat general 

També a nivell professional i polític, així com social.  

 

• Aïllament de col·lectius fora de l’espai educatiu formal  

Hi ha poca interacció, falten espais que reconeguin i hi interactuïn. Als centres 

educatius ja ho són però falten espais a fora l’educació formal.  

 

• Dificultats interculturals en les famílies 

Els i les adolescents i joves, per exemple noies joves, es troben amb situacions on 

el xoc cultural, el que sovint dificulta les trajectòries post obligatòries i trajectòries 

vitals.  

 

7.1.3. Reptes  

 

En les dinàmiques qualitatives i en la sessió participativa es comenten diverses 

qüestions relacionades amb el futur i els reptes a assolir, entre d’altres a través del futur 

disseny del PLACI.  

 

De manera concreta en la dinàmica participativa s’han identificat els següents reptes 

clau, prioritzats: 

 

• Consolidar programes, projectes i equips 

• Consolidar les xarxes i la seva eficiència 

• Millorar la comunicació i visibilització  

• Sensibilitzar la classe política, donant a conèixer les necessitats 

• Potenciar el treball familiar per potenciar factors protectors 

• Garantir l’equitat d’accés al lleure (esport, cultura, etc.) 

• Garantir l’accés als recursos amb mobilitat i/o descentralització de serveis 

• Instaurar la cultura de l’avaluació 
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Tanmateix, al llarg de les dinàmiques s’han desenvolupat els següents reptes, de 

manera més detallada. En primer lloc, a nivell general: 

 

• Prevenció i  transversalitat  

Es considera que de cara al futur és important dissenyar accions que permetin la 

prevenció de les problemàtiques, així com l’abordatge transversal de les 

problemàtiques i perfils, no centrant-los en un sol tema o en una variable de la 

complexitat a abordar. 

 

• Ampliació de les dotacions econòmiques 

Una gran part de l’acció per la inclusió en infància i adolescència és de caràcter 

econòmic. Tanmateix, els recursos són escassos i les problemàtiques grans i de 

llarg recorregut de manera que els i les participants en la diagnosi consideren que 

cal ampliar els imports i dotacions actuals.  

 

• Estabilitat i flexibilitat 

L’estabilitat dels equips per a que puguin acompanyar és clau per a un treball 

aprofundit en inclusió i especialment amb enfocament comunitari. Conèixer la 

comunitat, adaptar-se al seu ritme, generar lideratges, vincle i implicació requereix 

de temps variables i adaptables a cada context.   

 

• Capacitació en acció comunitària 

Els i les professionals necessiten posen de manifest la necessitat de coneixements 

i experiències per a potenciar la dimensió comunitària del treball inclusiu.   

 

• Centrar en la persona 

La diversitat de recursos existents sovint no és prou flexible ni adaptable a les 

necessitats i moments vitals del nen/a o del seu context familiar, de manera que cal 

pensar estratègies que permetin aquesta flexibilització i personalització dins dels 

paràmetres de programa. 

 

• Recursos itinerants 

Segons l’experiència dels i les professionals, la descompensació de la comarca en 

la distribució dels recursos i casos, requereix pensar en el futur en clau de recursos 

itinerants, alguns d’ells ja en marxa o en prova (ex. SIS).  

 

• Recursos normalitzats i normalitzadors, però orientats  

Els i les professionals participants en la diagnosi plantegen la necessitat de 

fomentar la convivència diversa amb naturalitat. Sense recórrer només a la reserva 

de places en els diferents recursos. Aquesta normalització és complexa ja que al 

mateix temps cal intervenir i forçar a les famílies en situació de vulnerabilitat a 

participar.  
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• La participació de les famílies i els/les infants, adolescents 

Per avançar en l’enfocament comunitari, es considera clau que en el disseny i en 

els recursos les famílies i els infants i joves tinguin un paper més actiu i 

participatiu.  

 

També a nivell general, es destaquen els següents temes:  

 

• Seguiment i inspecció de l’escolarització 

Com s’ha indicat a l’apartat de perfils, s’han detectat infants sense escolaritzar i es 

considera que és un espai en el que cal una major intervenció planificada i 

coordinada.  

 

• Segregació escolar 

Abordatge i mesures per evitar els alts nivells de segregació en punts específic s de 

la comarca.  

 

• Programes específics i estables contra l’abandonament escolar  

Com s’ha comentat en l’apartat de perfils, en alguns casos es relaciona amb l’accés 

a dinàmiques delictives, però també a motes altres problemàtiques.  

 

• Accés a internet i equipament informàtic adequat 

La importància de la connectivitat (equipament, connexió) però també disposar 

d’habilitats dels pares i mares i dels fills/es s’ha revelat com una mancança que 

afecta a les oportunitats en l’àmbit educatiu (i d’altres), i per tant com un element de 

lluita contra l’exclusió que cal abordar de manera específica en totes les etapes. 

Encara que la desconnexió, segons la percepció dels i les professionals, és més 

evident a nivell curricular en l’etapa infantil, és general a totes les edats.  

 

Si es para atenció específica a l’etapa infantil: 

 

• Facilitar l’accés a l´educació 0-3 anys 

L’escolarització en aquesta etapa es considera clau per a generar les bases pe ala 

la igualtat d’oportunitats. Pren especial importància en sobretot per a les famílies 

d’origen estranger, ja que, segons l’experiència de les i els professionals, les 

condicions que arriben les criatures a P3 que han tingut accés a l’educació 0-3 o 

no, és clarament diferent. Per exemple, han escoltat el català, entenen com funciona 

la dinàmica educativa formal (horaris, menjars, ritmes) i parteixen d’espais de 

socialització amplis i diversos. Cal tenir present també els impactes que té en els 

pares, i especialment les mares, tal i com s’aborda en l’apartat d’inserció laboral.  

 

• Ampliació del SIS- Serveis d’intervenció Socioeducativa 

Com a recurs preventiu i comunitari es considera que caldria una major presència 

en el territori, a tots els municipis. 
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En relació als recursos a partir de l’ESO: 

 

• Recursos alimentaris (esmorcar i menjador escolar) a partir de l’ESO 

Com s’ha explicat en l’apartat de perfils, el menjador escolar desapareix com a 

recurs a partir de l’ESO, i els impactes en els/les adolescents sense recursos és 

molt important. Tal i com funciona en l’actualitat, no s’arriba a donar els esmorzars 

que els nens i nenes necessites, doncs molts d’ells no en fan petició per vergonya.  

 

• Salut psicoemocional a partir de l’ESO i en les transicions  

Com a necessitat no coberta, amb la pandèmia s’ha agreujat la salut mental en 

l’adolescència i la joventut, que amaga una realitat de grans patiments. 

 

• Acompanyament fora de l’escola 

Es considera que existeixen recursos d’acompanyament mentre hi ha un centre 

escolar al darrera que gener a paraigua de seguretat, però fora de l’escola i a partir 

de l’ESO, calen més recursos.  

 

• Programes específics i pont post-obligatoris per casos amb diversitat 

Com el Programa Eina però amb moltes més places i molt més encadenat a la 

formació reglada. Així, entre els professionals participants en la diagnosi es destaca 

com malgrat comptabilitzar aproximadament 65 joves trastorns o discapacitats, no 

hi ha places per ells (actualment s’informa d’1 plaça disponible).  

 

A partir de les 16-18 anys, amb una mirada més orientada a la inserció sociolaboral: 

 

• Programes i recursos específics per a adolescents i joves en risc o tutelats a 

partir dels 18 anys.  

Malgrat al territori hi ha 4 CRAEs i un important volum d’infants amb situació 

d’acolliment, els i les professionals posen de manifest que no existeix cap servei 

específic per després dels 18 anys. 

 

• Identificació i seguiment dels i les joves ‘nini’ 

Són joves amb abandonament i trajectòria educativa frustrada, han acabat l’ESO i 

en molts casos no ha estat així. En ocasions van de recurs a recurs, sense rebre un 

acompanyament a la inserció laboral. Amb entrades i sortides del mercat amb 

contractes precaris i sense orientació. Com s’ha comentat, es considera que seran 

perfils creixents arrel de la crisi econòmica en context de pandèmia, i són un perfil 

que no arriba com a demandant als recursos.  

 

• Seguiment de salut i prevenció 

A les àrees bàsiques de salut els temes que tractem són molt diversos: pantalles, 

drogues, alimentació, hàbits saludables, obesitat, activitat física, lactància materna, 

diversitat de gènere, salut bucodental. S’ha de millorar en prevenció i tot els que 

són hàbits socials 
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• Salut familiar i comunitària: programa i dedicació d’equip 

 

Els i les professionals consideren que cal poder tenir accés a la família i l’ajuda de 

l’entorn. Així per exemple, es comenta que les entitats esportives han donat molt 

suport per aproximar PCR.  

 

7.2. Inserció sociolaboral 
 

7.2.1. Fortaleses 

 

Com en l’apartat anterior, en la sessió participativa es va realitzar una síntesis dels 

elements que els i les professionals consideren fortaleses de la comarca per encarar els 

reptes de la inclusió en aquest àmbit.  

 

• Formacions a mida amb empreses 

A partir de les quals pot sortir l’oportunitat de contractació a posterior.  

 

• Coordinació entre els diferents programes  

Les derivacions i comunicació basat en el treball en xarxa. 

 

• Espais i centres  

Es considera que és un territori que compta amb espais i centres per poder fer 

formacions: universitat o Creacció per exemple. 

 

• Coneixement acumulat sobre què és necessari i què funciona 

Els i es professionals tenen clar quina és la diagnosi sobre recursos, i consideren 

que falta la transferència d’aquest coneixement o experiències a major escala.  

 

• Experiències del Tercer Sector com a bona pràctica 

I que podrien servir per avançar. 

 

• Projectes adaptables i escalables al territori 

Es considera que molts dels projectes que existeixen permeten arribar a les realitats 

dels municipis, adaptant-se a les realitats locals concretes. 

 

• Programes del SOC d’ajuda a la formació i contractació 

 

• Treball per competències consolidat 

Això fa que tothom tingui un llenguatge comú (també empreses) que facilita els 

consensos i l’acció. 
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• Teixit empresarial a la comarca 

Els i les professionals consideren que és prou ampli i divers.  

 

• Xarxa d’empreses implicades 

Es considera que a Osona existeixen empreses d’inserció i amb valors socials que 

ajuden a la contractació, sobretot de segons quins perfils.  

 

• Pes i compromís del 3r sector 

Arribant moltes vegades més enllà del que pot.  

 

• Augment de l’interès del treball de cures 

El que pot ajudar a un sector molt invisibilitzat i precaritzat i amb un rol important a 

la comarca quant a inclusió.  

 

7.2.2. Debilitats 

 

En contrast es destaquen els següents punts febles clau a considerar: 

 

• Mobilitat 

Les dificultats del transport públic i dificultat general dels desplaçaments és una 

barrera important a tenir present, com s’ha analitat en apartat anteriors. 

 

• Exclusió documental 

Les persones sense documentació en regla o en procés, no poden accedir a 

formacions ni contractes. Hi ha moltes dificultats administratives per poder treballar 

amb ells/es.  

 

• Barrera lingüística 

És una barrera i no hi ha prou cursos ni places per poder-ho ensenyar. 

 

• Escletxa digital 

Sobre la qual es detecta una gran manca de recursos i coneixement estratègic 

sobre com abordar-la en aquest àmbit.  

 

• Gran precarietat en l’habitatge 

 

• Precarietat laboral 

Salaris, estabilitat, ocupacions, etc... desincentiva la inserció 

 

• Especialització en els llocs de treball 

En el pla de mercat de treball sovint costa trobar perfils amb formacions molt 

concretes i a vegades volàtils.  
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• Etiquetatge empresarial del treballador/a migrant 

Impediment de treballar pel fet de ser migrant per part de l’empresari.  

 

• Dificultats específiques amb de 18 anys 

En relació a perfils específiques, es destaquen alguns perfils clau com a debilitat 

contextual. En el cas que ocupa, les empreses també tenen limitacions que frenen 

la seva disponibilitat a contractar aquest perfil o fer alguna acció laboral.  

 

• Mares monoparentals sense xarxa de cures 

Manca de xarxa de suport per cuidar fills/es impossibilita trobar feina. 

 

• Cronificació de l’atur en persones més grans 

Dependents d’ajudes, baixa motivació, etc., el que dificultat molt reactivar per a la 

recerca de feina. 

 

• Manca de prospecció conjunta i fluïdesa de la informació. 

En general es considera que no es comparteix la informació. Es coordinen els SLO, 

però no hi ha fora dels espais del mateix cercle de l’administració.  

 

• Dificultat de coordinació entre administracions 

Locals, SEPE, etc. 

 

• Dificultats en les subvencions i finançament  

Calendaris desajustats pels ens i per les necessitats de les persones.  

 

7.2.3. Reptes 

 

En primer lloc, cal tenir present que en la dinàmica participativa de reptes es van 

consensuar el següent grup de reptes clau i prioritaris: 

 

• Augment dels recursos formatius i motivacionals 

A mida de perfils concrets. 

 

• Dissenyar plans d’ocupació per a l’empresa privada 

 

• Ajudes directes a la contractació  

 

• Plans d’ocupació a l’administració només per perfils concrets 

Per exemple joves, si bé revisant requisits i condicions per evitar la dependència.  

 

• Recursos i eines per perfils que ja no treballaran el sector privat ordinari 
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• Mecanismes àgils de comunicació 

Entre l’administració i el Tercer Sector.  

 

• Buscar estructures que facilitin la transició al món laboral 

Ens o servei que ajudi a les gestions, contractació, etc.  

 

• Accés directe a les gestions  

 

• Alfabetització digital 

 

• Club d’empreses amigues 

 

• Compartir bones pràctiques 

 

• Recuperar i instaurar la figura de l’aprenent d’oficis a les empreses 

 

• Fomentar la formació a mida a les empreses 

Amb compromís de contractació i especialment en oficis en els que costa trobar 

candidats/es. 

 

Com s’ha comentat, en les dinàmiques s’han expressat algunes aportacions en clau de 

futur i a considerar com a reptes, que són més detallades que la priorització feta a la 

dinàmica participativa i que es detallen a continuació.  

 

• Incidència per transformar algunes condicions estructurals  

Si bé les limitacions del món local i comarcal per fer transformacions importants en 

aquestes condicions (documentació, tipus i condicions de les feines que s’ofereixen 

al territori...) són grans. Tanmateix es considera que cal la implicació d’actors 

decisors per avançar en alguns límits.  

 

• Cobertura de les necessitats bàsiques de manera estable, especialment 

l’habitatge 

Per les i els professionals si no s’atenen necessitats fonamentals com l’habitatge i 

l’alimentació resulta molt complex abordar la inserció laboral. Entre les necessitats 

bàsiques destaquen les condicions residencials (estabilitat en l’habitatge i accés als 

subministraments i connectivitat).  

 

• Persones en procés de regularització: buit de recursos 

Existeix especialment un buit molt gran en aquest perfil de persones que estan 

pendents de regularitzar la seva situació, i els i les professionals participants en la 

diagnosi consideren que no sabem què oferir-los. Fins ara fan alguna subvenció 

formativa o laboral puntual. 
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• Autoocupació per a persones majors de 55 anys  

Els i les professionals consideren que falten facilitats per poder donar suport al perfil 

de majors de 55 anys que volen fer autoocupació. 

 

• Inserció a través de vincles  

S’expressa que els recursos futurs han de treballar l’establiment de vincles amb les 

entitats i agents. Així, quan la persona estableix vincles per exemple amb una entitat 

és més fàcil acompanyar-la. El vincle genera la voluntat de trobar-te amb l’altre i 

desdibuixa les barreres i els estereotips.  

 

• Absència de recursos per perfils de màxima complexitat 

Descrits en l’apartat anterior (40-45 anys provinent de la immigració problemes 

d’idioma, no han treballat mai, gran bretxa digital, dificultats bàsiques i tècniques, 

malalties cròniques o deteriorament físic, perceptors de rendes mínimes). Els 

programes actuals no s’ajusten a les seves realitats i necessitats d’aquests 

col·lectius.  

 

• Programes per a joves que surten del sistema educatiu obligatori: transicions 

Socialment o administrativament no es disposa de cap mecanisme de seguiment o 

aquests són molt limitats. Així, els i les professionals expressen la necessitat 

d’abordar les transicions del sistema educatiu i del món educatiu al món 

laboral. Així, malgrat el rol del Consell Orientador Laboral a les escoles es 

considera que és un recurs que no acaba de fer les funcions desitjades.  

 

• Programes pre-laborals com a oferta sistemàtica 

Que preparin per a treballar: idioma, motivació, hàbits, capacitats per anar a una 

empresa. Actualment, com s’ha comentat existeixen algunes iniciatives que es fan 

en molts casos amb recursos propis. 

 

Pels i les professionals, les activitats pre-laborals plantegen un respir, no és buscar 

feina, és fer la feina prèvia: relacionar-te amb persones amb una situació similar 

(prendre un cafè, xerrar...) i es genera una xarxa relacional en la que s’obren 

algunes oportunitats informals (ex. conèixer a algú que et pot ajudar a llogar una 

habitació).  

 

• Desestressar el procés d’inserció: terminis i requeriments 

Existeix consens amb que moltes vegades el plantejament dels recursos és massa 

estressant. Es demanen unes condicions personals i emocionals en uns terminis 

poc realistes.  

 

• Centrar en la persona: flexibilitzar les condicions institucionals 

Expressament es menciona la necessitat de fer programes més flexibles adaptant 

les intervencions a les necessitats de cada persona (persones que poden venir cada 

setmana, i persones que només poden venir un dia). Per exemple, els recursos que 

es deriven de renda garantida son molt rígids per abordar l’exclusió social.  
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• Simplificació dels procedents administratius  

En el mateix sentit es considera que molts recursos generen una quantitat de 

burocràcia (hores, diners, aplicatius) que són un handicap pel propi recurs.  

 

• Evitar els plans d’ocupació  

En general es considera que els Plans d’Ocupació en donar feina durant 6 mesos 

des de l’administració amb unes condicions (salari i horaris) que no tenen res a 

veure amb la realitat del mercat de treball interfereixen negativament en els 

processos d’inserció, generant expectatives falses i interrompent el treball de 

recorregut de les entitats.  

 

• Abordar les motivacions: 

Com s’ha comentat existeix un perfil que no té unes condicions personals ni 

contextuals que facilitin la inserció. Així es considera que les motivacions i el treball 

amb el context més ampli és necessari com a part del procés d’inserció.  

 

• Abordar la conciliació  

En la mateixa línia, els recursos han de poder conèixer i adaptar-se a les condicions 

de conciliació a la cura d’altres que són elements clau per diversos perfils analitzats.  

 

• Dissenyar programes per perfils diferenciats i grupals 

Es troba a faltar programes que agrupin els col·lectius i dinàmiques més grupals, 

que fomenti la interacció, l’autoacompanyament i l’activació comunitària.  

 

• Encaix entre les necessitats de les empreses i els perfils  

És important el vincle empresarial a l’hora de dissenyar els recursos. Cal escoltar el 

que necessita l’empresa i alinear-ho amb potencials treballadors/es.  

 

• Sensibilitzar sobre el racisme en la selecció de personal 

Com s’ha introduït en el capítol dedicat als perfils, existeixen determinats sectors i 

activitats amb una elevada càrrega de racisme en els processos de selecció. Es 

considera així, que caldria abordar aquesta qüestió.  

 

• Sensibilització vers l’estigma de la discapacitat i la salut mental  

En la mateixa línia es considera una necessitat abordar aquest context social que 

genera rebuig i prejudici a la inserció de les persones amb discapacitat o en situació 

de complexitat en la seva salut psicoemocional.  

 

• Sensibilització en relació a l’edadisme 

 

• Reforçar i ampliar el programa ACOL 

Es considera una línia de treball molt innovadora i que dona molt bons resultats per 

a les persones en situació vulnerabilitat documental.  
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• Formació Dual i ampliar les formacions a mida  

Segons els i les professionals, les formacions genèriques no són ben acollides per 

les empreses que en general fan molt poca inversió en formació en el lloc de treball. 

Així, es considera que es poden activar formacions a mida amb presència dual a 

empreses amb cert volum de la comarca.  

 

• Incentius fiscals i econòmics les empreses i simplificació dels processos  

Reordenar els temes fiscals per a contractar i/o formar la gent, facilitar la subvenció, 

bonificació, etc. Igualment aquests processos han de ser molt simples i 

preferiblement, especialment per les empreses petites amb suport extrem.  

 

• Seguiment a l’empresa per part de personal extern 

En la mateixa línia es considera que el seguiment de la persona a l’empresa ha de 

ser des d’un equip extern, que no carregui la feina al personal de l’empresa. Es 

posa com a exemple el Programa Insereix que enviava un tècnic cada setmana a 

fer seguiment de la persona en procés d’inserció.  

 

• Inclusió de la dimensió sociosanitària 

La necessitat de coordinar la salut i especialment la salut psicoemocional és cada 

cop més necessària, tant en coordinació amb els agents de salut com amb els afers 

educatius.  

 

7.3. Envelliment  
 

7.3.1. Fortaleses 

 

En la sessió participativa, els i les professionals destaquen com a elements de fortalesa 

del treball inclusiu i comunitari en l’àmbit de l’envelliment els següents factors:  

 

• Actituds familiars facilitadores 

• Implantació dels Serveis Socials com a recurs 

• Coordinació entre els serveis de salut, Serveis Socials i Tercer Sector 

• Serveis preventius de seguiment 

• Teleassistència: recurs clau i positiu 

• SAD 

• Turisme de Gent Gran 

• Activitats intergeneracional 

• Mentories de Gent Gran activa 

• Aules Sènior amb potencial per buscar lideratges 

• Universitats: circuits de persones voluntàries   

 

7.3.2. Debilitats 
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En el pol oposat, cal tenir en compte els següents elements o factors de desavantatge 

a l’hora d’abordar la inclusió en aquest àmbit.  

 

• Immigració no identificada ni abordada 

Tant pel fet que fan molta atenció a la llar, com per estar en general allunyats de la 

cultura dels recursos en l’envelliment, generen una borsa de casos sense informació 

i de difícil accés.  

 

• Creixement del perfil de Gent Gran amb alta exigència i demandant al sistema 

públic  

 

• Perfil que desapareix dels serveis: desconeixement 

• Pensions baixes en proporció al que valen els recursos 

• Actitud familiars que potencien la soledat 

• Desajustament entre el que ofereix l’administració i les necessitats 

 

• Escassetat i poca dotació dels programes preventius 

• Projectes solapats 

• Falta de diversitat residencial  

• Falta d’habitatges per a Gent Gran amb discapacitat 

 

• Canvi de paradigma dels casals de Gent Gran 

Més diversitat i perfils sense dependència 

 

• Turisme de Gent Gran: qualitat dels equips millorable i accessible a altres 

perfils 

 

• Dificultats de mobilitat 

• Soledat molt lligada a la mobilitat 

Específicament el cas de les persones de més de 80 anys amb dificultats 

socialització 

 

• Dificultats del voluntariat en residències i familiar 

• Gent Gran molt diversa 

  



 132 

7.3.3. Reptes 

 

Com en els apartats anteriors, en primer lloc es detallen els reptes consensuats i 

prioritzats en la dinàmica participativa: 

 

• Diagnosticar les necessitats d’habitatge de la Gent Gran 

• Diversificar models d’habitatge que s’impulsen des de l’administració 

• Millorar la mobilitat amb solucions públicoprivades innovadores 

• Incentivar programes que generin implicació ciutadana 

Com ara el projecte Radars (Aj. BCN). 

 

• Atenció social i sanitària conjunta  

• Coordinació recursos cercant l’optimització 

 

• Formació en estratègies d’abordatge de la interculturalitat en la vellesa 

• Abordar la preparació al canvi de cicle vital  

• Abordar les voluntats anticipades 

• Captació de lideratges 

• Facilitació de la formació 

• Foment de la regularització de les persones que fan cures 

• Desenvolupar reptes de les cures ètiques  

• Abordar la diversitat sexual de la Gent Gran  

 

En relació als recursos es destaca: 

• Impulsar programes preventius 

Com ara el projecte Més a Prop. 

 

• Activar punts informatius digitals 

• Articulació sistema de cures 

• Augment de les hores de SAD 

• Redisseny del SAD adaptant-lo a les necessitats del territori 

• Avaluació de l’impacte i cost dels projectes 

 

En segon lloc, es detallen aquelles aportacions fetes en les dinàmiques i que detallen o 

concreten en gran mesura l’expressat en l’apartat anterior.  
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• Acte restauratiu a la Gent Gran i avaluació de l’impacte de la COVID  

Tenint present com el sistema ha gestionat la situació de la Gent Gran en durant la 

primera onada de la COVID i les decisions que s’han pres, es contenta la possibilitat 

de fer un acte restauratiu i valorar també les conseqüències sobre la propera 

generació de Gent Gran. 

 

• Recursos per a la franja amb nivells d’autonomia suficients però necessitat 

d’atenció domiciliària professional 

Com s’ha destaca en l’apartat de perfils, es considera que és un perfil en el que 

falten eines per intervenir. La por que ha tingut la Gent Gran no l’hem tingut 

nosaltres i això quedarà a nivell emocional, cognitiu i de participació a activitats. 

 

• Treball inclusiu i comunitari post-COVID 

La situació actual complica les possibilitats de reflexionar sobre com fer aquestes 

propostes, com reconstruïm la comunitat amb un context de pandèmia? Per 

exemple, a les residències, fins que sigui segur establir relacions familiars i després 

socials i comunitàries.  

 

• Considerar 2 perfils actitudinals de la Gent Gran post-COVID 

✓ Reticents: una part de la gent molt reticent per por, amb dubtes sobre la 

capacitat de les vacunes com a protectors, desconfiats en el tracte amb grups 

i generacions. Es tracta però d’un perfil que no pot quedar desatès en els 

dispositius comunitaris i d’inclusió. 

✓ Activats: una altra part de la Gent Gran està cansada d’estar sola i aïllada, 

amb mostra moltes ganes de participar i compartir.  

 

• Recuperació d’activitats  

Cal recuperar les activitats que estaven en marxa i funcionaven bé, tenint en compte 

però el posicionament i actitud de les persones grans comentat.  

 

• Promoció activitats de dinamització des de les entitats 

 

• Sensibilització social vers l’envelliment 

Treball educatiu a nivell de la societat sobre l’envelliment, sobre la visió que tenen 

de la Gent Gran.  

 

• Espais intergeneracionals 

Compartir més espais amb la Gent Gran en totes les situacions vitals (perfils).  

 

• Disseny basat en grups de necessitats: personalització vs. individualització 

Es considera que des de l’acció social, i específicament de Serveis Socials el 

costum és treballar des de la part individual i amb les famílies, i caldria una mirada 

més àmplia. Fer mini-grups de necessitats (ex. persones amb problemes de sucre). 
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Aquest enfocament de personalització no d’individualització pot ser un pont per 

accedir a la Gent Gran que fins ara no han participat mai. 

 

• Lideratge de les activitats per part de la Gent Gran 

És important donar-los visibilitat i que en les activitats la pròpia Gent Gran lideri, 

coordini i executi (ex. si havien sigut cuiners, els tallers de cuina els poden portar 

ells mateixos). En recursos actuals, des del Tercer Sector ja es treballa amb aquest 

enfocament.  

 

• Programa de dinamització de Gent Gran (Mancomunitat La Plana+DIBA)47 

El personal tècnic declara que té molta cobertura en el territori i està orientat a Gent 

Gran activa: activitats formatives, vinculades a la salut, promoure l’autonomia. La 

difusió es fa en xarxa entre els diferents agents institucionals i es col·labora amb 

altres programes transversals. 

 

• Contra l’estigma i autoestigma de la Gent Gran 

Més enllà de la sensibilització, els i les professionals consideren que la pandèmia 

ha generat un estat de por que agreuja ‘estima de la Gent Gran, tant social com 

autoestimatització i cal abordar-lo obertament.  

 

• Detecció de casos en municipis grans 

Com s’ha comentat, en municipis petits els i les professionals consideren que les 

alertes comunitàries i dels i les professionals municipals i de les entitats ho faciliten, 

però es posa de manifest que en municipis grans hi ha casos que s’escapen.  

 

• Detecció i avaluació de casos de Gent Gran immigrant 

Com s’ha indicat en l’apartat anterior, la Gent Gran estrangera no està detectada. 

Es considera que poden existir casos en els que les condicions de vida no siguin 

adequades, però no s’ha abordat mai de manera específica, i falta informació sobre 

com estan, encara que estiguin acompanyats familiarment. Cal tenir present que 

part de Gent Gran immigrant pot viure en condicions de pobresa i residencialment 

precària. No existeix històric sobre com accedir-hi i demogràficament comença a 

ser un perfil d’atenció. 

 

 

• Incentiu de les activitats curriculars comunitàries  

Es considera que les administracions haurien d’incentivar aquestes activitats que 

vinculen centres educatius i Gent Gran, a la secundària i en altres espais educatius 

i socioeducatius.  

 

• Programes i projectes d’altres entorns a revisar a futur com a bones 

pràctiques: 

 
47 Accesible a: https://www.mancoplana.cat/93-arees/gent-gran/activitats-i-projectes-diversos-de-dinamitzacio.html 
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✓ Programa “Sempre acompanyats” (Girona)48 

Participen molts agents (mossos/es d’esquadra, metges/ses, personal 

farmacèutic, treballadors/es socials) cada 15 dies. Es fa supervisió de casos en 

grup per determinar com accedir als casos i com millorar.  

 

✓ Campanya “Tracta’m bé” (Solsona)49  

Des de el Consorci de Serveis Socials es vol activa la detecció i sensibilització 

vers els maltractaments. També es porta a terme en comerços i aquests tenen 

potestat per avisar Serveis Socials si detecten que fa molts dies que aquesta 

persona no ha anat a comprar o es presenta amb algú que té un comportament 

estrany o que crida l’atenció. La comunitat es corresponsabilitza en la detecció 

i informació. S’informa que l’Ajuntament de Vic està avaluant la seva 

implementació al municipi, però precisament per ser una població gran es 

considera que les figures concretes de lideratge i el seu compromís és clau. 

 

  

 
48 Més informació a: https://web.girona.cat/ccivics/projectes/sempre-acompanyats  
49 Accessible a: http://campanyatractambe.com/  

https://web.girona.cat/ccivics/projectes/sempre-acompanyats
http://campanyatractambe.com/
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8. Annexos 
 

8.1. Pla de treball 
 

Fase Tasca Calendari Participants Responsable 

0. Preparatòria Sessió inicial de treball  Novembre 20’ 
Grup Motor 
Representants polítics 

Consell Comarcal 
i DIBA 

Fase 1: Diagnosi 
documental i 
estadística  

Recollida documental Desembre 20’ -- 
Consell Comarcal/ 
Ajuntaments 

Construcció d’indicadors quantitatius de vulnerabilitat  
Desembre 20’-
febrer ‘21 

-- 
Consell Comarcal 
DIBA 

Fase 2: Qualitativa 

3 entrevistes (temàtiques)  

Març’21 

Representants del 
territori 

 

- Identificació de targets Consell Comarcal 

- Construcció guió 
Consell Comarcal 

DIBA 

- Concertació i logística DIBA 

- Dinamització i anàlisi  DIBA 

Sessions grupals  
(1.  tècnics d’àrees diverses /2. agents socials del territori) 

Abril’21 

 

- Identificació de participants Consell Comarcal 

- Disseny metodològic DIBA 

- Construcció guió 
Consell Comarcal 

DIBA 

- Concertació i logística Consell Comarcal 

- Dinamització i anàlisi  DIBA 

Fase 3: 
Participativa 

2 sessions participatives (1.Grup Motor i 2. Equip tècnic d’àrees diverses  
i  agents socials) 

Maig-Juny ‘21 Grup Motor 

 

- Identificació de participants Consell Comarcal 

- Disseny metodològic DIBA 

- Construcció guió 
Consell Comarcal 

DIBA 

- Concertació i logística Consell Comarcal 

- Dinamització i anàlisi  DIBA 

Fase 4: Tancament 
i validació final  

Sessió de treball amb Grup Motor pel tancament / validació resultats 
finals.  

Juliol’21 
Grup Motor 

Representants polítics 
Consell Comarcal 

i DIBA 

Sessió de retorn polític. Setembre’21 
Grup Motor 

Representants polítics 
Consell Comarcal 

i DIBA 
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