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Pròleg

La fundació antiga caixa manlleu té com objectiu continuar 
l’obra social desenvolupada per la Caixa Comarcal de Manlleu en tots 
aquells aspectes que la situació actual ho permeti, així com també 
aquells projectes que, sense haver estat promoguts per Caixa Manlleu, 
siguin adients en l’actualitat i d’interès i benefici per a la comarca.

Dins aquests projectes —ja en la seva sisena edició— hi tenim l’ano-
menat osona debats, que pretén aprofundir en determinades temà-
tiques en una jornada durant la qual especialistes presenten les seves 
ponències des del punt de vista osonenc, participant al mateix temps 
en un interessant debat.

L’edició d’osona debats del 2019 va transcórrer sota el tema «La co-
hesió social» i es va celebrar el dia 29 de novembre a la Sala Modernis-
ta del Casino de Vic. Durant la jornada, es van analitzar i debatre els 
principals elements que configuren la nostra societat: les mancances 
i els excessos en la nostra convivència, les mesures que es prenen per 
conviure i les que caldria emprendre, l’encaix de les diferències cul-
turals en una societat «justa», «igualitària», «contradictòria». Com és 
i com hauria de ser la nostra convivència? Com haurien d’actuar les 
entitats públiques i privades i, sobretot, com hem de comportar-nos, 
tots nosaltres?

L’aprofundiment sobre totes aquestes qüestions, amb les diferents 
perspectives que van desenvolupar els ponents, feu que la jornada 
tingués un màxim interès, i al quedar recollida en aquest llibre signifi-
ca disposar d’un instrument extraordinàriament vàlid per al coneixe-
ment de la societat osonenca.

Molt agraït a totes les persones i entitats que han fet possible aquesta 
jornada i l’edició del present llibre per a gaudi i estudi.

Miquel Torrents
President Fundació Antiga Caixa Manlleu
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Presentació

El llibre que teniu a les mans és el recull de la jornada anual Osona De-
bats que organitzen, conjuntament, la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
i l’Ateneu de Vic. Fa anys que la Cristina Vilaró i en Ton Granero arti-
culen en l’accelerat quotidià comarcal de Cronos un espai que l’atura. 
El temps Kairós, el de l’esdeveniment adient. La celebració de la pa-
raula compartida, que acull els interrogants i els reptes propis de tot 
debat, permetent-nos altres maneres de ser-hi. Des de la vida i la seva 
pluralitat, amb el desig que alguna cosa passi. Quelcom que ens estra-
nyi o sorprengui, i marqui un abans i un després, a qui va ser-hi, però 
també a totes aquelles persones que, en aquest instant, l’esteu llegint. 

En la seva sisena edició, la jornada «Osona: la cohesió social» va 
tenir lloc al Casino de Vic, el 29 de novembre del 2019. S’inicià amb la 
benvinguda i presentació formal a càrrec de Miquel Torrents, presi-
dent de la Fundació Antiga Caixa Manlleu; tot seguit es donà pas a les 
ponències i, després d’un petit refrigeri preparat per la Fabiana del 
bar del Casino, es realitzà el debat-conversa entre totes les persones 
participants a l’acte. Plantejada des de la perspectiva dels reptes que 
suposa acollir i conviure junts enfortint el teixit humà, és a dir, cons-
truir comunitat en llibertat i amb justícia, la jornada s’articulà en tres 
àmbits. El primer, l’àmbit del saber, amb l’Ester Busquets, professora 
d’ètica de la uvic-ucc, i en Rafa Madariaga, professor d’economia de 
la Facultat d’Empresa i Comunicació, també de la uvic-ucc. Tot se-
guit es va donar pas a l’àmbit de la política municipal amb en Miquel 
Franch, alcalde de Torelló durant el període 1999-2011, i la Betlem Pa-
rés, coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de Manlleu. L’últim, amb la Carme Vilaregut, 
presidenta de l’Associació de veïns i veïnes del barri del Remei de Vic, 
la Dolors Solà, exdirectora del Consorci per a la Normalització Lin-
güística de la comarca, l’Assumpció Martínez, col·laboradora en dife-
rents moviments socials i feministes, i en Quim Crusellas, director del 
Festival Nits de cinema oriental, donava veu a experiències concretes  
d’Osona generadores de xarxes de reciprocitat i solidaritat en el vida 
quotidiana. Tres àmbits, que si bé es presenten separats, s’interrela-
cionen i es determinen al mateix temps. La finalitat era compartir un 
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diàleg que vinculi els sabers i les experiències que es donen en cadas-
cun d’ells. Massa sovint, uns i altres, queden reclosos dins de les seves 
pròpies dinàmiques i marcs de referència. Si un tret defineix el nostre 
viure en comú és la fragmentació i la dissociació entre teoria i praxi. 
Pot ser que per fer real el bé comú sigui necessari sostenir aquest gest? 

De fet, aturar el temps per repensar la cohesió social, un concepte 
del qual se’n parla més que no pas s’incorpora en les pràctiques di-
àries, és parlar de fraternitat. De quines són les respostes i de com res-
ponem al patiment, la violència, la pobresa, l’exclusió i la marginació. 
A més de ser una gran complexitat, requereix certa valentia, atès que 
implica posar-nos davant el mirall i adonar-nos que, probablement, 
no ens agrada massa allò que hi veiem. Com molts autors assenyalen, 
la fraternitat va ser la gran oblidada de la tríada Llibertat, Igualtat i 
Fraternitat que va articular les democràcies occidentals. I si bé en el 
segon terç del segle xx les polítiques socials van experimentar un gran 
creixement, també és cert que en el tombant del segle xxi, l’espai po-
lític s’ha supeditat a la raó econòmica. L’acceleració i profunditat dels 
grans canvis fruit de la globalització de l’economia neoliberal i del pro-
grés tecnocientífic, estretament vinculats al naixement de discursos i 
pràctiques d’exclusió de vides humanes i de la devastació de la terra, 
han esdevingut generadores d’extrema incertesa i vulnerabilitat.

Osona ha estat i és terra d’acollida. La comunitat osonenca esdevé 
visiblement multicultural, no exempta de problemàtiques, en l'àmbit 
local i global, d’aquest sistema capitalista i patriarcal, com són la pre-
carietat laboral, els desnonaments, l’empobriment, la violència mas-
clista i les desigualtats. Acollir i conviure junts és un repte constant 
i complex ple de múltiples entrebancs. L’Osona que estem intentant 
crear: democràtica, plural, respectuosa, lliure i disposada a compartir 
per igual necessita que les persones que la configuren participin i se 
sentin formant-ne part. Una democràcia és vulnerable quan es consta-
ta l’existència de grans desigualtats i, sobretot, quan es viu experimen-
tant la indiferència i alhora la impotència per modificar el present.

En aquest context, alguns dels reptes que es plantejaren van ser: 
compartim una diagnosi conjunta d’allò que passa i ens passa? Tenim 
espais de paraula i debat ètic per valorar-ho? Fem reals pràctiques de 
transformació social que apuntin a una nova realitat? Què podem fer 
per afrontar el ritme expeditiu dels canvis i la incertesa que això ge-
nera? Hi ha experiències significatives a la comarca, amb consciència 
planetària, que vagin en aquesta direcció? Articulem projectes polí-
tics compartits?  



11

El fil conductor de la jornada, foragitant solucions màgiques i pes-
simismes, era anomenar i fer visibles els reptes actuals, compartint 
visions crítiques que orientin possibles estratègies i també accions, 
criteris i polítiques que esdevinguin estímul per fer veraç un tarannà 
osonenc humà i humanitzador.

Montserrat Solerdelcoll Ralló
Pedagoga
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Ètica de la cura: construint una nova realitat

Ester Busquets Alibés 
Professora d’ètica de la uvic-ucc

Els qui cuiden són els qui estan cridats 
a governar una nova època històrica.

daniel innerarity

Introducció
Tant en el fet de ser biològicament humans com en l’experiència de 
ser humans hi ha molts elements que ens uneixen, però també n’hi 
ha molts d’altres que ens separen, i és bo saber trobar l’equilibri entre 
aquestes dues realitats. Tanmateix s’observa una tendència social a 
subratllar més la diferència que la igualtat. Habitualment les persones 
són classificades en grups o col·lectius, per exemple, pel seu origen 
ètnic o cultural, el seu nivell d’ingressos o el seu nivell educatiu, el 
lloc de treball o de residència, la xarxa de suport social o de relacions 
socials. Tots aquests elements de classificació, poden generar —i en 
moltes ocasions generen— desigualtat i fragmentació social. 

Tot i la seva invisibilitat al llarg de la història la cura de l’altre és 
un element bàsic per a la construcció i el manteniment d’una societat 
democràtica, inclusiva i cohesionada socialment. La cura és un fona-
ment imprescindible de la nostra vida en comú i, per això, cal situar-la 
en el centre de les polítiques públiques. El més humà de l’ésser humà 
és la cura, i, no en va, podem afirmar que tenir cura humanitza el món, 
el sosté i ens sosté. És per això que només a través de la cura podrem 
reconstruir i enfortir els vincles entre els diferents membres de la so-
cietat.

Vulnerabilitat, interdependència i cura
La vulnerabilitat és una característica inherent a la condició huma-
na, ningú no pot escapar-se’n. Rousseau, per exemple, en un text molt 
conegut, recorda que l’ésser humà és estructuralment vulnerable: 
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«Els homes no són per naturalesa ni reis, ni grans, ni cortesans, ni rics. 
Tots han nascut nus i pobres, tots sotmesos a les misèries de la vida, 
als mals, a les necessitats, als dolors de tota mena; finalment, tots estan 
condemnats a la mort. Vet aquí el que és realment l’home» (Rousseau, 
1990, 296). La fragilitat de l’ésser humà és un fet universal arrelat a la 
seva pròpia naturalesa, i per això està exposat sempre a la ferida (vul-
nus).1 És vulnerable físicament, psicològicament, socialment.

La vulnerabilitat, o la precarietat, ens converteix en éssers depen-
dents d’altres persones. Alasdair MacIntyre (2001) considera que el 
pensament occidental no ha prestat prou atenció a la relació entre la 
vulnerabilitat i la dependència. Segons ell, els altres són imprescindi-
bles tant per a la supervivència com per al desenvolupament i la feli-
citat. El fet de ser vulnerables ens fa reconèixer que l’autosuficiència i 
la sobirania absolutes no són pròpies de la vida humana, perquè ningú 
té —ni pot pretendre tenir— el control total de la seva vida. Tothom 
necessita de la cura dels altres al llarg de la seva vida.

La resposta ètica a la fragilitat és tenir cura dels éssers vulnerables. 
La vulnerabilitat en sentit antropològic té un caràcter descriptiu, ex-
plicatiu. En canvi, en sentit ètic té un caràcter prescriptiu, ens obliga 
a fer alguna cosa. Èticament no només hem de contemplar o explicar 
la vulnerabilitat, sinó que hem de donar una resposta a la fragilitat 
aliena. Respondre és una manera de relacionar-se amb els altres que 
posa de manifest la importància de la cura. Joan Tronto i Marian Bar-
nes consideren que som responsables de la cura dels altres en tant 
que som éssers interdependents, que vivim en relacions mútues de 
cura i que no podem viure al marge dels altres, si volem que la nostra 
vida tingui sentit i qualitat: «La cura no és un afegit, no és un element 
opcional, sinó que és un element de “primer ordre” sobre el qual es 
fonamenten els acords socials» (Barnes, 2018, 54). I al mateix temps 
subratllen que «la cura no és només una necessitat dels dèbils, els jo-
ves i els més grans. Tots els éssers humans necessitem que ens cuidin, 
cada dia» (Tronto, 2017, 30). 

La cura com a element vertebrador de la cohesió social
En el context de la filosofia occidental és cert que s’ha teoritzat àm-
pliament sobre la vulnerabilitat humana, però molt menys sobre la 

1. El terme vulnerabilitat deriva del llatí «vulnus», que significa ferida.
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importància de la cura. Tradicionalment la cura ha quedat relegada a 
un afer que pertocava a la vida privada de les dones, i no se li ha donat 
massa importància des del punt de vista social. Tanmateix les inves-
tigacions sobre el desenvolupament moral portades a terme, a finals 
del segle passat, per la nord-americana Carol Gilligan, han situat la 
cura en un lloc privilegiat de la reflexió ètica i filosòfica i, de retop, des 
del feminisme s’ha reivindicat amb força atorgar un espai públic a les 
cures.

Tot i així la cura, ara com ara, encara no és un element central de 
les polítiques públiques ni dels debats socials: «La irrellevància i la 
invisibilitat politicoeconòmiques de què la cura continua sent objecte 
fa que les societats no es preguntin gaire sovint, d’una manera col·lec-
tiva, com cuiden ni com haurien de cuidar» (Ezquerra, 2018, 7). Si no 
cuidem i no ens cuiden quan ho necessitem, no només es trenquen 
els lligams de la solidaritat i de la vida en comú, sinó que es trenquen, 
al mateix temps, les condicions bàsiques per a una vida digna: accés 
al mercat laboral, a l’educació, a la cultura, etc. Sense la cura l’edifici 
social s’esquerda i comença a trontollar. Per això la cura és un element 
imprescindible, essencial, per poder viure en una societat veritable-
ment cohesionada. 

La reivindicació de la centralitat de la cura en les polítiques públi-
ques: socials, econòmiques, sanitàries, educatives, etc. reclama també 
a la ciutadania de cuidar més enllà del propi nucli familiar, i estendre 
la cura en els diferents àmbits de convivència social. És, precisament, 
en aquesta responsabilitat de tota la ciutadania —que es reconeix im-
mersa dins d’una xarxa de relacions d’interdependència— en la qual 
ens volem centrar. A continuació veurem com l’escriptor rus Lev Tols-
toi, a partir de la novel·la La mort d’Ivan Ilitx, descriu alguns dels ele-
ments més rellevants en la cura dels altres. Aquest relat de ficció ofe-
reix una gran oportunitat per comprendre i transformar la realitat en 
l’àmbit concret del tenir cura dels altres.

Elements per tenir cura dels altres
L’escriptor rus, en la seva novel·la breu publicada a finals del segle xix, 
a partir de la relació entre Ivan Ilitx, l’amo moribund, i Gueràssim, el 
cridat que l’assisteix, descriu d’una forma magistral com tenir cura  
 —com respondre— davant de la vulnerabilitat de l’altre. Tolstoi dibui-
xa un model en relació amb l’ètica del tenir cura, un model que pot ser 
aplicat tant en àmbits professionals (sanitaris, socials, educatius) com 
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en el conjunt de la ciutadania. Destaquem només alguns dels elements 
constitutius d’aquest model que poden ajudar a reconstruir i enfortir 
la cohesió social.

•	 la disponibilitat: en una societat accelerada, cronodependent, 
en la qual s’ha perdut el domini personal del temps, la cura és 
una invitació a la disponibilitat. Estar disponible, ser generós/a 
davant les demandes humanes és una de les característiques es-
sencials del cuidar, ja que se supera el propi interès per centrar-se 
també en els interessos dels altres. En el gest generós es transfor-
ma la realitat que viuen els altres, però al mateix temps també es 
transforma la nostra pròpia realitat, de manera que creixem i ens 
enriquim psicològicament i socialment. La disponibilitat posa de 
manifest que hom és capaç de ser generós/a amb el temps. I el 
millor regal que es pot fer a algú és donar-li el nostre temps, per-
què, com diu Josep M. Esquirol, «donar temps equival a donar 
vida [...] perquè qui dona temps es dona a si mateix» (Esquirol, 
2009, 88). Tenir cura de l’altre requereix interessar-se per ell/a i 
dedicar-li el temps que necessita.

•	 la confiança: en un entorn social excessivament desconfiat on 
es repeteix habitualment aquella frase en la qual es recorda que 
«no et pots fiar ni de la teva pròpia ombra» és important res-
taurar la confiança perduda. Tanmateix la confiança no és un fet 
espontani, cal conquerir-la amb gestos i paraules, per ambdues 
parts. Quan s’estableixen relacions de confiança es redueix la 
complexitat de la pròpia vida, en tant que reduïm la incertesa i 
el risc que comporta tota relació, ja sigui íntima, familiar, veïnal 
o institucional. Viure amb la certesa que l’altre no et fallarà és 
un element que aporta tranquil·litat i serenor, i ajuda a fer que 
la vida sigui millor. Si no podem confiar amb res ni ningú la per-
sona queda aïllada en el seu món, un món generalment ple de 
dificultats ignorades. Tenir algú en qui confiar i fer-se digne de 
confiança, canvia la manera de viure i de relacionar-se.

•	 la paciència: es diu que la paciència no s’exhibeix sinó que es 
mostra amb naturalitat en la manera de parlar, d’escoltar, d’actu-
ar o de moure’s en la vida quotidiana. Ser pacient és saber donar 
temps a l’altre, saber que l’altre té el seu ritme i necessita el seu 
temps per desenvolupar-se, per aprendre nous costums, per en-
tendre allò que és difícil per ell/a. La paciència ens ajuda a com-
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prendre que el temps de l’altre és diferent del propi temps i que, 
en la vida social, no anem pas tots sincronitzats. La paciència va 
molt lligada amb la comprensió del món en el qual viu l’altre. 
Malraux deia que «jutjar és evidentment no comprendre, perquè 
si es comprengués, no es podria jutjar» i així aprendríem a ser 
més pacients. La cura ens mostra que en els diferents entorns de 
la vida quotidiana cal tenir paciència amb les persones amb les 
quals convivim. 

• l’afabilitat: el tracte afable i sensible envers l’altre està estreta-
ment relacionat amb l’empatia i la capacitat de sentir el que sent 
l’altre. El bon tracte materialitzat, entre molts d’altres aspectes, 
en la cordialitat dels gestos, la delicadesa en l’ús del llenguat-
ge, el ser polit a l’hora de respectar les normes de funcionament 
comunitàries... generen entorns de confiança on les persones 
senten que són respectades i valorades. Quan hom veu que és 
respectat i valorat, i no menystingut, se sent més predisposat a 
retornar el mateix bon tracte que ha rebut per part de l’altre, i 
aquesta experiència afavoreix la convivència.

Conclusió
La reivindicació de la cura com a element bàsic en la construcció 
d’aquest nou tipus de realitat social reclama el pas de la ciutadania a 
la cuidadania, això és, que es passi d’un model basat únicament en els 
drets a un sistema de relacions i reorganització social que posi en el 
centre la sostenibilitat de la vida i la cura com una categoria relacional 
i política sense la qual la vida no és possible. Fer aquest salt cap a la 
cuidadania representa reconèixer que el cuidar és quelcom constitu-
tiu de l’ésser humà. I per tant que estem davant d’un valor univer-
sal, un interès humà, que cal desfeminitzar i fer visible públicament 
perquè la cura —cuidar i ser cuidat— afecta tant els homes com les 
dones. Redescobrir el valor de la cura obre la possibilitat de transfor-
mar, sempre en positiu, el destí de la humanitat, començant pel nostre 
entorn més proper.

Referències bibliogràfiques
Barnes, Marian (2018). «Alianzas integrales para el cuidado». A: Bus-

quets, M. et al. Nuevas políticas del cuidar. Alianzas y redes en la po-



18

lítica del cuidado. Barcelona: Edicions Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Barcelona (coib).

Esquirol, Josep Maria (2009). El respirar dels dies. Barcelona: Paidós.
Ezquerra, Sandra; Mansilla, Elba (2018). Economia de les cures i po-

lítica municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de 
Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

MacIntyre, Alasdair (2001). Animales racionales y dependientes. Bar-
celona: Paidós.

Rousseau, Jean-Jacques (1990). Emilio, o De la educación. Madrid: 
Alianza Editorial.

Tolstoi, Lev (2008). La mort d’Ivan Ilitx. La sonata a Kreutzer. Barce-
lona: Edicions 62.

Tronto, Joan C. (2017). «La democracia del cuidado como antídoto 
frente al neoliberalismo». A: Busquets, M.; Cuxart, N.; Ramió, A. 
(coord.). El futuro del cuidado. Barcelona: Ediciones San Juan de 
Dios/Campus Docente.



19

Cohesió social a Osona: desigualtat i segregació

Rafa Madariaga, Joan Carles Martori i Ramon Oller
Departament d’Economia i Empresa, Facultat d’Empresa i Comunicació, 
uvic-ucc

1. Introducció
La «cohesió social» és un terme que ha atret molta atenció els últims 
vint anys, no només en l’àmbit acadèmic, sinó també en el de la polí-
tica. El terme remet a les característiques de la «bona societat» i sem-
bla que hi ha una percepció social que esdeveniments recents fan que 
es deteriori. La globalització i les transformacions econòmiques que 
l’acompanyen, les migracions que augmenten la diversitat cultural i 
ètnica, els canvis en les relacions personals i socials generats per l’ex-
tensió i difusió de les tecnologies de la informació i les comunicacions, 
i, per últim, les amenaces sobre la identitat i sobre les institucions de 
l’estat del benestar que caracteritzen les societats europees del segle 
xxi han estat assenyalats com a factors que podrien estar deteriorant 
la qualitat de la vida en comú de les societats europees. 

Asseverar la veritat de les afirmacions prèvies requeriria tenir 
una definició precisa del terme i que existís un ample consens sobre 
els procediments per avaluar empíricament les diverses dimensions 
que el caracteritzen. Desafortunadament, no disposem d’una defi-
nició precisa ni existeix un ample consens. És en part per això que 
proliferen noves definicions i esquemes teòrics de la cohesió social 
que, al seu torn, generen noves crítiques i replantejaments. Com a 
resultat, sembla que la cohesió social és un «quasi concepte», una 
d’aquestes construccions mentals híbrides que des de la política se’ns 
proposen, buscant consensos sobre la interpretació i el diagnòstic de 
la realitat i sobre les vies d’acció. Potser, de manera contradictòria, 
l’únic consens existent és sobre la falta de consens a l’entorn del con-
cepte. Per altra banda, cal aclarir que, com passa sovint a les ciències 
socials, la vaguetat dels conceptes és part del seu èxit. Proliferen els 
intents de desenvolupar mesures empíriques que permetin analitzar, 
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mesurar i quantificar fenòmens socials per adoptar polítiques que en-
carin els desafiaments socials. 

En aquesta ponència presentem els resultats de diverses aporta-
cions que analitzen els continguts essencials de la cohesió social 
(Stanley, 2003; Schmeets i te Riele, 2014; Delhey i Dragalov, 2016; 
Schie fer i van der Noll, 2017) per arribar a un mínim comú. En segon 
lloc, analitzem dos dels aspectes constitutius i més rellevants de la 
cohesió social —la desigualtat econòmica i la segregació de la pobla-
ció immigrant— a la comarca d’Osona. La contribució conclou amb 
algunes idees per a un diagnòstic sobre la situació i l’evolució recent 
de la cohesió social. 

2. La cohesió social
Vista la necessitat d’aclarir el significat precís del terme «cohesió 
social» per generar mesures, aproximacions quantitatives i empíri-
ques que permetin avaluar, hem identificat els elements essencials 
que proposa la literatura per definir la cohesió social. En últim terme, 
l’objectiu hauria de ser disposar d’un seguit de mesures que perme-
tessin saber si les accions i les línies d’acció proposades són efectives 
o no ho són. Al nostre entendre, la revisió de la literatura proporciona 
la següent aproximació. 

La cohesió social és un constructe descriptiu, multiforme i relatiu 
que s’atribueix a un col·lectiu en relació amb la qualitat de la seva vida 
comuna. Per tant, la cohesió social és un estat de les relacions socials 
que mesura atributs descriptius de la col·lectivitat i que presenta gra-
dacions; és a dir, utilitza mesures relatives i no absolutes. El concepte 
de cohesió social conté tres dimensions fonamentals: 

• el volum i la qualitat de les relacions socials 
• el grau i la difusió del sentit de pertinença a la col·lectivitat
• el grau d’orientació cap al bé comú dels comportaments col·lec-

tius i socials

Per a la majoria d’autors, a més d’aquestes dimensions centrals, la 
mesura del nivell de cohesió social ha de tenir en compte tres elements 
que, tot i no constituir el seu nucli central, en són antecedents o con-
dicionants i que s’han d’analitzar conjuntament perquè limiten o res-
tringeixen les possibilitats de la cohesió social i, alhora, són modelats 
per la qualitat de la vida comuna. Són la desigualtat, especialment 
econòmica, els valors compartits pels membres de la comunitat i la 



21

qualitat de vida. Cal afinar i definir amb precisió aquests aspectes i, 
encara més, precisar com es poden mesurar i avaluar. 

Un altra perspectiva que cal tenir present és que el concepte de 
cohesió social no és contemporani, sinó que té els seus orígens en de-
bats filosòfics i teòrics sobre l’ordre social i sobre el seu manteniment 
en moments de canvi social accelerat. Les preocupacions i reflexions 
sobre la cohesió social emergeixen en moments de transformació que 
semblen deteriorar les institucions socials i polítiques i l’autoritat. Cal 
fer notar que existeixen diferències notables entre les concepcions de 
la cohesió social presentades per les diferents escoles de pensament 
implicades en l’aparició i en el desplegament del concepte. 

Per al liberalisme britànic, que té els seus orígens al segle xvii i 
és encara una potent escola de pensament en l’àmbit de les ciènci-
es socials i, especialment, en el context de l’economia de mercat, els 
processos socials resulten de la suma de les accions individuals. Els 
interessos i objectius individuals són previs a l’interès comú. Els drets 
individuals i la llibertat són el motor de la dinàmica social i les insti-
tucions; l’Estat, s’ha de limitar a protegir-los. La cohesió social i l’or-
dre emergeixen naturalment, automàticament, harmònicament dels 
interessos individuals. Així, la cohesió social és un resultat no buscat 
conscientment, no planejat, del comportament individual.

En part com a resposta a aquesta perspectiva, la sociologia i la filo-
sofia política franceses dels segle xix i, en especial, E. Durkheim van 
promoure la idea que la societat és un sistema integrat de principis 
i valors compartits que van més enllà de les accions individuals. La 
cohesió social es basa en la solidaritat, la lleialtat, la cooperació i l’ac-
ció mútua. Per a Durkheim, existeixen dos tipus de solidaritat: la que 
sorgeix dels valors, les creences, les tradicions i els estils de vida com-
partits i la que sorgeix en el curs de la industrialització i la divisió del 
treball, basada en la mútua dependència deguda a l’especialització. 
Relacionada amb aquesta línia de pensament cal remarcar les aporta-
cions d’F. Tönnies que analitzant críticament la modernitat i el procés 
d’individualització introdueix la diferència entre els conceptes de Ge-
meinschaft i Gesellschaft. Mentre el primer es refereix a un grup d’in-
dividus socialment connectats que actuen tenint en compte la comu-
nitat, el segon defineix un grup d’individus que viuen junts però aïllats 
socialment i que només estan connectats de manera instrumental. 

Una tercera aportació significativa és el conservadorisme romàntic 
de finals del segle xviii en el que després seria Alemanya. La cohesió 
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social és el resultat de jerarquies socials duradores que lliguen els in-
dividus per les tradicions culturals: els individus se sotmeten a l’ordre 
social i accepten la seva posició. No hi ha distinció significativa entre 
individus i societat ja que ambdós formen una entitat orgànica lligada 
per la llengua, la cultura i les tradicions.

Tot i la influència d’aquestes aportacions seminals, a partir de la 
segona meitat del segle xx, el desplegament de l’estat del benestar als 
països de l’Europa occidental va acompanyat d’una visió de la cohesió 
social en què individus i grups amb diferents cultures, valors, estils de 
vida i creences viuen junts sense conflictes. Per altra banda, i més re-
llevant aquí, l’enfocament contemporani se centra més en fer operatiu 
el concepte i en definir mètodes i mesures que el facin útil i vàlid per 
a l’acció política. Per exemple, un dels esquemes més prominents és el 
desenvolupat per la xarxa Canadian Policy Research Network (cprn), 
que contempla cinc dimensions de la cohesió social:

• Pertinença/aïllament: valors compartits, identitats col·lectives.
• Inclusió econòmica/exclusió: mercats de treball, organitzacions 

civils.
• Participació i implicació en assumptes públics.
• Reconeixement o rebuig de la diversitat i el pluralisme.
• Grau de legitimitat de les institucions polítiques i socials.

Tot i que aquestes cinc dimensions no són exactament les mateixes 
que hem vist abans, hi ha un nivell de confluència molt elevat. A més, 
el plantejament bàsic és determinar els aspectes que influeixen en la 
qualitat de la vida social. En aquest context, la principal contribució 
d’aquest treball és aproximar una valoració de dos aspectes fonamen-
tals de la cohesió social a Osona. Per una banda, i utilitzant dades i 
tècniques actualitzades, analitzem el nivell de desigualtat econòmica. 
La desigualtat econòmica és en si mateixa un dels components asse-
nyalats per la literatura a l’hora de valorar la cohesió social. A més, 
implica experiències i vivències diferents i, per tant, afebleix les re-
lacions socials i el sentit de pertinença. També, segons el seu nivell, 
pot afectar el nivell d’identificació amb la societat i l’orientació dels 
comportaments cap al bé comú. Grups socials desafavorits poden sen-
tir que no pertanyen a la societat en la qual viuen, no identificar-s’hi i 
desenvolupar comportaments allunyats del bé comú, que posin en risc 
la convivència i la promoció de valors comuns. 

El segon element que analitzem és la segregació de la població 
immigrant. Osona ha estat des de la segona meitat del segle xx una 
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zona d’atracció de població immigrant. Durant les primeres dècades, 
aquesta immigració ha provingut bàsicament d’altres zones d’Espa-
nya. Després, la població immigrant a la comarca ha tingut orígens 
diferents i més diversos. Aquesta diversificació ha implicat l’arriba-
da i la presència de població amb cultures, tradicions i llengües cada 
cop més diferents. L’augment de les distàncies entre les comunitats 
immigrants i la població resident constitueix un element al qual cal 
prestar atenció. Cal tenir present que no és per si mateixa la diversitat 
cultural, lingüística i social la que pot afeblir la cohesió social, sinó la 
segregació, la separació física en l’espai de comunitats diverses i dife-
rents que poden, així, no compartir espais de relacions socials i gene-
rar espais socials estancs en els quals les comunitats es desconeixen i 
perden llaços i relacions, que són, com hem vist, la base de la cohesió 
social. 

3. La desigualtat econòmica
La desigualtat econòmica ha esdevingut, en les últimes dècades, una 
greu preocupació social i política. Fins i tot organismes internacio-
nals (l’fmi, el Banc Mundial, l’ocde), que tradicionalment no havien 
prestat atenció al fenomen, han començat a desenvolupar tot un se-
guit d’accions (estudis, anàlisis, propostes) per afrontar el que alguns 
consideren la pitjor amenaça al benestar de les societats occidentals 
desenvolupades. Aquesta atenció s’ha mostrat en forma de debats so-
bre les causes, sobre les conseqüències i, especialment, sobre les polí-
tiques adequades per intentar reduir-la i redreçar el funcionament de 
l’economia i la política cap a una societat més igualitària, més justa i 
més integrada. Esdeveniments socials recents i alguns resultats polí-
tics com l’ascens del populisme i el nacionalisme, especialment a Eu-
ropa, han posat sobre la taula la necessitat d’analitzar com funcionen 
les societats desiguals, quines dinàmiques socials i polítiques poden 
acompanyar l’augment de la desigualtat i com pot funcionar la demo-
cràcia liberal en un context de desigualtats. Per altra banda, cal tenir 
present que molts fenòmens actuals que preocupen a la ciutadania, 
com la immigració, i que són a la base de l’ascens de formes democrà-
tiques il·liberals, tenen el seu origen en les dramàtiques desigualtats 
en les condicions de vida i d’accés a béns bàsics des d’una perspectiva 
mundial. 

Un primer aspecte important quan parlem de desigualtat és acla-
rir a quin tipus de desigualtat econòmica ens referim. La principal 
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distinció és entre la desigualtat d’ingressos o rendes i la desigualtat 
de riquesa o de patrimoni. La primera es refereix al que els individus 
guanyen, al flux d’ingressos periòdics, que poden venir del treball, de 
la propietat, de pensions o de subsidis. La segona es refereix al que 
el individus tenen, a les diferències entre individus pel que fa a la ri-
quesa o el patrimoni. Tot i la millora recent en la informació sobre la 
distribució de la renda i la riquesa, és més fàcil accedir a informació 
sobre la renda que sobre el patrimoni. La principal font d’informació 
sobre la desigualtat prové de les fonts tributàries i és molt més ex-
tensa i detallada amb relació a l’obtenció de rendes que a la tinença 
de propietats, siguin immobiliàries o financeres. La quasi desaparició 
de la tributació sobre patrimonis i herències fa molt més difícil tenir 
informació sobre aquest altre aspecte de la desigualtat. 

Una segona qüestió a aclarir quan parlem de desigualtat és la uni-
tat a la qual ens estem referint: podem disposar de dades sobre indi-
vidus, llars, illes de cases, barris, ciutats, regions, països. Cadascuna 
d’aquestes unitats aporta informació diferent i presenta problemes 
d’agregació que cal tenir presents alhora de fer valoracions i comparar 
l’evolució.1 En aquest treball utilitzem dues unitats de referència. Una 
és el municipi. Cal tenir present que hi ha cinquanta municipis a la 
comarca. Una altra de les unitats que fem servir en aquesta ponència 
és la secció censal. Les seccions censals són les unitats espacials i ad-
ministratives que es fan servir per organitzar les votacions. Agrupen 
entre 1.000 i 2.500 individus amb dret a vot, excepte en el cas que un 
municipi tingui una població inferior. En l’àmbit rural, com és el cas 
en diversos municipis d’Osona, hi ha seccions censals de mida més re-
duïda. Els cinquanta municipis tenen un total de 116 seccions censals. 
Hi ha tres municipis molt petits dels quals no hi ha informació per 
tal de preservar el secret estadístic. Diverses agències estadístiques 
proporcionen informació sobre seccions censals: tenen interès perquè 
proporcionen una visió espacial amb un nivell de detall molt gran. 

Una última qüestió és la mesura que fem servir per aproximar la  
desigualtat. Per conèixer les característiques principals d’una varia-
ble, en estadística es fan servir les mesures de posició central (la mitja-
na, la mediana, la moda) i es complementen amb mesures de dispersió 

1. Per problemes d’agregació ens referim aquí a la representativitat de les mesures 
estadístiques: si un individu guanya cinquanta i un altre no guanya res, la mitjana és vint-
i-cinc, un nivell d’ingressos que no correspon a cap del individus.
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(la variància, la variació estàndard). En el cas de la concentració, que 
és l’aproximació més adequada a la desigualtat, s’utilitza el coeficient 
de Gini, que varia entre zero (total igualtat) i u (màxima desigualtat). 
Permet fer comparacions entre unitats (ciutats, regions, països, zones 
geogràfiques) i en el temps. En aquest treball ens limitem a presentar 
algunes mesures descriptives i analitzar algunes característiques de 
les distribucions que examinem.

Figura 1. Renda salarial per secció censal (2016)

font. Elaboració pròpia. dades. Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. ine. <https://www.ine.es/
experimental/experimental.htm> [Consulta: febrer 2020].

La figura 1 presenta les dades de renda salarial anual per secció 
censal obtingudes de l’Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. 
Aquest estudi presenta indicadors de renda mitjana per municipis, 
districtes i seccions censals per als anys 2015 i 2016. Utilitza dades 
de l’Agència Tributària (aeat) enllaçades amb informació sobre po-
blació. Es pot veure que els municipis amb rendes salarials més ele-
vades es troben a la zona central de la comarca, a l’entorn de la plana 
(Vic, Gurb, Sant Julià, Tavèrnoles). Els municipis amb rendes salarials 

quilòmetres

https://www.ine.es/experimental/experimental.htm
https://www.ine.es/experimental/experimental.htm
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més baixes es troben a la zona est (Tavertet, Vilanova de Sau, Rupit i 
Pruit) i al nord de la comarca (Montesquiu, Santa Maria de Besora, 
Sant Quirze de Besora i Sora). Quant a les diferències, els municipis 
amb més renda salarial tenen més del doble de renda que els munici-
pis amb menys renda. Una informació més detallada es presenta a la 
taula 1. 

Taula 1. Renda salarial per municipis. Rendes superiors (esquerra) i inferiors 
(dreta)

Santa Cecília de Voltregà 37.697

Gurb 34.469

Tavèrnoles 32.526

Sant Julià de Vilatorta 29.272

Brull, El 26.477

Folgueroles 26.178

Malla 25.775

Sant Martí d'Albars 25.408

Seva 23.427

Masies de Roda, Les 23.421

Calldetenes 23.403

Santa Eugènia de Berga 22.812

Taradell 22.584

Masies de Voltregà, Les 22.290

Sant Vicenç de Torelló 22.263

Sant Martí de Centelles 19.358

Vidrà 19.255

Espinelves 18.952

Manlleu 18.859

Prats de Lluçanès 18.786

Lluçà 18.658

Sant Boi de Lluçanès 18.265

Sant Quirze de Besora 17.805

Vilanova de Sau 17.159

Perafita 16.888

Rupit i Pruit 16.843

Montesquiu 16.765

Sora 15.253

Santa Maria de Besora 15.141

Tavertet 11.424

font. Elaboració pròpia. dades. Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. ine. <https://www.ine.es/
experimental/experimental.htm> [Consulta: febrer 2020].

La taula 1 presenta la renda salarial mitjana municipal correspo-
nent al 2016. Hem seleccionat els quinze municipis amb rendes més 
elevades (esquerra) i els quinze amb rendes més baixes (dreta). Cal 
tenir present que aquestes estimacions de la renda consideren només 
les rendes provinents del treball: els salaris. La informació comple-
menta la que proporciona la figura 1. Es pot observar que entre els 
municipis amb rendes salarials més baixes s’hi troba Manlleu, el se-
gon municipi de la comarca per nombre d’habitants; Centelles, el cin-
què, i també Prats de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès i Perafita, a més 

https://www.ine.es/experimental/experimental.htm
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dels esmentats prèviament. També, les dades confirmen que la renda 
salarial municipal més elevada és més de tres vegades la del municipi 
amb menys renda.

La taula 2 proporciona dades sobre la renda total dels quinze mu-
nicipis amb la renda més elevada i dels quinze amb la renda més bai-
xa. Aquí es consideren totes les fonts d’ingressos: a més dels salaris, 
les rendes de la propietat, sigui real (lloguers) o financera (empreses, 
accions), les pensions i els subsidis. La taula mostra que les rendes 
totals tenen menys diferències que les rendes salarials. Ara, la renda 
del municipi amb més renda és només una mica més del doble que la 
del municipi amb menys renda. Les rendes no salarials tenen un cert 
efecte redistribuïdor; redueixen les diferències entre els municipis de 
més renda i els de menys renda. Es pot veure també que tretze dels 
quinze municipis de la llista anterior continuen entre els municipis 
amb més renda i que onze dels quinze amb menys renda continuen 
entre les posicions inferiors. Per tant, els municipis de rendes salarials 

Taula 2. Renda total per municipis. Rendes superiors (esquerra) i inferiors 
(dreta)

Brull, El 58.969

Santa Cecília de Voltregà 57.818

Gurb 54.367

Tavèrnoles 48.547

Malla 47.556

Sant Martí d'Albars 46.029

Sant Julià de Vilatorta 44.486

Folgueroles 39.130

Masies de Roda, Les 38.585

Oristà 37.876

Sant Vicenç de Torelló 36.981

Taradell 36.484

Calldetenes 36.283

Seva 35.604

Esquirol, L' 35.450

Muntanyola 32.663

Sant Pere de Torelló 32.610

Prats de Lluçanès 32.501

Lluçà 31.786

Rupit i Pruit 31.719

Centelles 31.694

Manlleu 31.590

Sant Quirze de Besora 31.128

Balenyà 29.956

Sant Martí de Centelles 29.286

Vilanova de Sau 28.550

Montesquiu 28.082

Sora 27.482

Santa Maria de Besora 26.656

Tavertet 24.944

font. Elaboració pròpia. dades. Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. ine. <https://www.ine.es/
experimental/experimental.htm> [Consulta: febrer 2020].
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elevades són també els que presenten rendes totals més elevades. El 
mateix passa a la banda inferior de la distribució. 

Donada la importància demogràfica dels set municipis més poblats 
de la comarca, on resideix el 69 % de la població total, presentem a la 
taula 3 les dades sobre renda total (esquerra) i renda salarial (dreta) 
per aquests municipis. 

Taula 3. Renda total (esquerra) i renda salarial (dreta) per als set municipis 
més poblats de la comarca 

Taradell 36.484

Tona 35.206

Vic 33.484

Torelló 33.239

Roda de Ter 32.708

Centelles 31.694

Manlleu 31.590

Taradell 22.584

Tona 22.180

Vic 21.463

Roda de Ter 20.933

Torelló 20.774

Centelles 19.714

Manlleu 18.859

font. Elaboració pròpia. dades. Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. ine. <https://www.ine.es/
experimental/experimental.htm> [Consulta: febrer 2020].

Taradell, Tona i Vic són, per aquest ordre, els municipis amb rendes 
més elevades, tant si considerem la renda total com la renda salarial. 
Els municipis amb rendes menors són Manlleu i Centelles. L’ordena-
ció dels municipis és pràcticament la mateixa amb els dos criteris. No-
més hi ha un petit canvi que afecta Torelló i Roda de Ter. La diferència 
entre la renda total més elevada i la més baixa és un 15,5 % d’aquesta 
última. En canvi, quan analitzem la renda salarial, aquesta diferència 
és superior, d’un 19,75 %. Hi ha més diferències entre les rendes sala-
rials que entre les rendes totals. Per altra banda, i per il·lustrar els pro-
blemes d’agregació, hem fet servir les mateixes dades per analitzar la 
distribució dins dels municipis, considerant les seccions censals com 
a unitat espacial i la renda salarial com a variable d’interès. 

Cal tenir present que tot l’espai dels municipis està dividit en sec-
cions censals i que agrupen també zones no urbanes o poc habitades. 
Les figures 2, 3 i 4 mostren la distribució intramunicipal de Vic, Man-
lleu i Torelló, respectivament.

https://www.ine.es/experimental/experimental.htm
https://www.ine.es/experimental/experimental.htm
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Figura 2. Renda salarial per secció censal. Vic

font. Elaboració pròpia. dades. Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. ine. <https://www.ine.es/
experimental/experimental.htm> [Consulta: febrer 2020].

Figura 3. Renda salarial per secció censal. Manlleu

font. Elaboració pròpia. dades. Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. ine. <https://www.ine.es/
experimental/experimental.htm> [Consulta: febrer 2020].
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A la figura 2 es pot apreciar que les zones amb rendes més eleva-
des de Vic es troben al nord i l’oest del municipi. Destaquen també 
algunes seccions censals del centre de la ciutat. Les zones amb rendes 
més baixes es troben a la zona central, especialment al nord-est i al 
sud-oest. 

A la figura 3 presentem la distribució de la renda salarial al munici-
pi de Manlleu. Les seccions censals amb rendes més baixes es troben 
al nord i nord-oest de la plaça Fra Bernadí. La zona oest del municipi 
concentra les rendes més elevades. 

Figura 4. Renda salarial per secció censal. Torelló 

font. Elaboració pròpia. dades. Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. ine. <https://www.ine.es/
experimental/experimental.htm> [Consulta: febrer 2020].

A la figura 4 es pot apreciar que les zones amb rendes salarials més 
elevades de Torelló es troben a l’est del municipi. També es poden ob-
servar dues seccions censals amb rendes salarials baixes: la zona sud, 
al voltant del carrer Manlleu, i les seccions censals de l’entorn de la 
plaça Joan Maragall.

quilòmetres

https://www.ine.es/experimental/experimental.htm
https://www.ine.es/experimental/experimental.htm
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A les dues ciutats més poblades de la comarca, la zona central con-
centra seccions censals amb baixes rendes salarials. Són també les 
zones més antigues de les ciutats i on l’habitatge té característiques 
especials.

Per complementar aquesta visió, la taula 4 presenta les dades de 
la renda total (esquerra) i la renda salarial (dreta) de les vint-i-tres 
seccions censals de Vic, conjuntament amb la mitjana municipal. La 
taula posa de relleu les diferències existents entre zones de la ciutat. 

Taula 4. Renda total (esquerra) i renda salarial (dreta) per a les seccions cen-
sals de Vic 

Vic sección 03010 47.902

Vic sección 05001 43.814

Vic sección 03001 43.350

Vic sección 02002 42.938

Vic sección 03012 40.497

Vic sección 03007 39.200

Vic sección 02003 36.363

Vic sección 02005 35.180

Vic sección 04003 34.392

Vic 33.484

Vic sección 03009 32.475

Vic sección 03004 32.452

Vic sección 01001 32.435

Vic sección 03003 30.822

Vic sección 02006 30.795

Vic sección 04001 30.378

Vic sección 04004 29.989

Vic sección 04002 29.832

Vic sección 02004 29.309

Vic sección 03006 29.001

Vic sección 02001 28.638

Vic sección 03008 28.438

Vic sección 03011 27.920

Vic sección 03005 26.521

Vic sección 03010 34.250

Vic sección 05001 30.451

Vic sección 02002 29.842

Vic sección 03001 29.391

Vic sección 03012 26.526

Vic sección 03007 23.794

Vic sección 02003 23.672

Vic sección 03009 22.960

Vic sección 04002 21.628

Vic 21.463

Vic sección 04003 20.257

Vic sección 03006 19.373

Vic sección 02001 19.216

Vic sección 04001 19.199

Vic sección 03011 19.097

Vic sección 03003 19.048

Vic sección 02005 18.751

Vic sección 03004 18.465

Vic sección 01001 18.358

Vic sección 03008 18.286

Vic sección 04004 17.664

Vic sección 03005 17.106

Vic sección 02006 16.845

Vic sección 02004 16.530

font. Elaboració pròpia. dades. Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. ine. <https://www.ine.es/
experimental/experimental.htm> [Consulta: febrer 2020].

https://www.ine.es/experimental/experimental.htm
https://www.ine.es/experimental/experimental.htm
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La renda total de la secció amb més renda és un 43 % superior a la 
mitjana municipal. En el cas de la renda salarial és un 60 % superior. 
Pel que fa a les seccions amb rendes inferiors, se situen al 80 % de la 
renda total i al 77 % de la renda salarial. També es pot observar que 
l’ordenació és molt semblant a la part alta de la distribució. Les sec-
cions censals amb renda salarial elevada també tenen una renda total 
elevada. La relació no es dona a les seccions que es troben per sota de 
la mitjana. 

Els resultats que hem presentat fins aquí proporcionen una idea de 
la distribució de la renda a la comarca i els municipis. Una aproxima-
ció alternativa la proporcionen els resultats que vam obtenir en un tre-
ball que compara la renda salarial i la desigualtat en les quaranta-una 
ciutats mitjanes de Catalunya (Madariaga, Martori i Oller, 2019). L’in-
terès de l’estudi és que compara la situació de les dues ciutats més 
grans de la comarca (Vic i Manlleu) amb la resta de ciutats mitjanes de 
Catalunya. La figura 5 presenta la relació entre la renda salarial mit-
jana i la desigualtat, mesurada per l’índex de Gini. Es pot apreciar que 
Vic i Manlleu ocupen posicions intermèdies entre les quaranta-una 
ciutats analitzades tant pel que fa a la renda com a la desigualtat. Cal 
comentar que els valors de l’índex de Gini se situen a l’entorn de 0,3. 
En estudis internacionals sobre grans ciutats globals, es presenten 

Figura 5. Desigualtat (índex de Gini) i renda salarial 

font. Madariaga, Martori i Oller (2019).
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 resultats en el rang de 0,4 a 0,6. Cal concloure que Vic i Manlleu tenen 
nivells de desigualtat inferiors a les grans ciutats, incloent-hi Barce-
lona. La figura també presenta el coeficient de correlació lineal entre 
la desigualtat i la renda salarial mitjana. Aquest coeficient mesura si 
dues variables estan associades linealment, si es mouen en el mateix 
sentit. Un valor de 0,93, molt proper al màxim (que és 1), ens indica 
que les dues variables estan associades positivament i que la relació 
és molt intensa. Com més gran és la renda salarial d’un municipi, més 
gran és la seva desigualtat. 

4. La segregació residencial de la població immigrant
El segon aspecte de la cohesió social que analitzem és la segregació 
residencial de la població immigrant. La segregació es refereix a la 
separació en l’espai de diferents grups o col·lectius. Genera discur-
sos sobre «ells» i sobre «nosaltres», és font de desconfiança sobre els 
comportaments i pot ser la base per als discursos de l'odi, l’amenaça 
i els valors en conflicte. El pes de la població immigrant a la comarca 
i, sobretot, a Vic fa de la qüestió de la segregació un tema especial-
ment sensible. El naixement de moviments polítics xenòfobs que van 
tenir important representació política a l’ajuntament ha de ser objec-
te d’atenció per part dels ciutadans. La segregació residencial és un 
fenomen important per les implicacions que té sobre les polítiques 
municipals. Les polítiques d’integració han de tenir present les diver-
ses dimensions: habitatge, feina, ensenyament, sanitat. Aquí presen-
tem una visió quantitativa amb dades municipals i de seccions censals 
del període 2008-2018. Una bona informació, detallada, és la base per 
evitar una utilització esbiaixada i manipulada que permeti alimentar 
visions distorsionades i alarmistes. 

Per entendre correctament la informació que proporcionem, cal 
tenir present que durant el període 2000-2008 Catalunya va acollir 
més d’1,1 milions d’immigrants. Aquesta arribada important de po-
blació immigrada va tenir el seu reflex a la comarca i, com veurem, 
especialment als municipis més poblats. Cal considerar que aquest 
període es correspon amb un gran creixement econòmic, tant a Cata-
lunya com a Espanya, que no s’hagués pogut assolir sense l’arribada de 
població immigrant. Aquesta és una característica de la demografia de 
Catalunya que ha estat assenyalada en diversos estudis per diferents 
períodes històrics. Les grans etapes de creixement econòmic i progrés 
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social a Catalunya han requerit l’arribada i la integració de població 
immigrant. La taula 5 presenta les dades principals. 

La població d’Osona va experimentar un creixement del 5,6 % 
al llarg del decenni analitzat. Aquest creixement és el resultat d’un 
creixement de la població espanyola del 5,1 % i del 9 % de la població 
immigrant. La població immigrant va augmentar en menys de 2.000 
persones, passant de ser del 13,85 % al 14,29 % de la població total. 
Tant en nombres absoluts com relatius, cal considerar que és un crei-
xement modest. Per altra banda, cal tenir present que el període que 
analitzem presenta dos subperíodes en relació amb l’activitat econò-
mica i l’ocupació. Una primera etapa, entre 2008 i 2014, correspon al 
desplegament dels pitjors efectes de la crisi econòmica i financera que 
esclatà a Europa i els Estats Units, i una segona etapa, des del 2014, 
que correspon a la recuperació econòmica. 

Pel que fa a l’origen de la població immigrant, i centrant-nos en els 
continents, podem veure que Àfrica continua sent l’origen de la majo-
ria de la població immigrant. En el període 2008-2018, el creixement 
ha estat molt modest, només del 3,7 % (unes 500 persones més). Tot 
plegat ha implicat que els ciutadans africans passessin de representar 
del 60,6 % de la població immigrant al 57,5 %. El segon continent més 
important com a origen de la població immigrant és Amèrica. Es pot 
apreciar que s’ha reduït el nombre d’immigrants americans, una re-
ducció considerable, del 32,8 % (més de 1.000 persones), de manera 
que el grup ha perdut pes sobre el total, passant del 18,5 % a l’11,4 %.

La població immigrant d’origen asiàtic ha experimentat un crei-
xement important, multiplicant-se per 1,5. Ara bé, això només repre-
senta una mica més de 1.000 persones. Però el grup ha augmentat el 
seu pes del 5,3 % al 12 %. La població immigrant d’origen europeu ha 
augmentat un 27,5 % (menys de 1.000 persones), però ha passat de 
representar del 13,6 % al 19 % del total de persones immigrants. Es pot 
observar que les persones immigrants d’Àsia i Europa superen el 2018 
les provinents del continent americà. 

Pel que fa a les nacionalitats, els originaris del Marroc i Ghana 
constitueixen els dos grups més nombrosos. Tot i així, la presència 
de persones procedents del Marroc s’ha reduït en un 17,5 % (més d’un 
miler de persones) i ha perdut pes en el total, passant del 49,6 % al 
37,3 %. Pel que fa als originaris de Ghana, han doblat la seva presència, 
passant del 6,2 % a l’11,4 % de la població immigrant. 
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Taula 5. Canvis en la població i la població immigrada 2008-2018

Osona 2008 2018

Nacionalitat/ 
Continents

Total % Total
Població

% Total
Immi-
grants

Total % Total
Població

% Total
Immi-
grants

T. Variació
(2008-18)

Marroc 10.246 6,84 49,36 8.435 5,33 37,2 -17,7

Ghana 1.296 0,87 6,24 2.600 1,64 11,46 100,6

Nigèria 504 0,35 2,44 827 0,52 3,65 64,09

Àfrica 12.576 8,39 60,59 13.042 8,24 57,5 3,7

Equador 1.063 0,7 5,12 350 0,22 1,54 -67,07

Colòmbia 853 0,6 4,11 525 0,33 2,31 -38,45

Bolívia 413 0,28 2 196 0,12 0,86 -52,54

Amèrica 3.840 2,56 18,5 2.579 1,63 11,37 -32,84

Índia 528 0,35 2,54 1.601 1 7,06 203,2

Xina 487 0,33 2,35 913 0,58 4,04 87,47

Àsia 1.108 0,74 5,34 2.751 1,74 12,13 148,3

Romania 892 0,6 4,3 1.694 1,07 7,47 89,91

Polònia 780 0,52 3,76 654 0,4 2,88 -16,15

Europa (UE) 2.830 1,89 13,6 3.608 2,27 18,97 27,49

Immigrant 20.756 13,85 22.683 14,29 9 

No UE 17.926 12 19.030 12,01 6,1 

Espanyola 129.049 86,14 135.696 85,7 5,1 

Total Població 149.805 158.334 5,6

font. Elaboració pròpia amb dades del padró municipal.

Quant a la població d’origen americà, s’observa una reducció im-
portant del nombre de persones de l’Equador, Colòmbia i Bolívia. 
També s’aprecia un creixement considerable en el nombre de perso-
nes d’origen indi i xinès, tot i que només representen el 7 % i el 4 % del 
total de persones immigrants.

La taula 6 presenta les dades corresponents als set municipis més 
poblats. Les dades mostren que el 2008 el 84,1 % de la població immi-
grant viu als grans municipis de la comarca i el 2018 ho fa el 87,1 %. 
La immigració és un fenomen urbà a Osona. A més, es pot observar 
que Vic concentra més de la meitat de tota la població immigrant de 
la comarca. 
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Taula 6. Canvis en la població i la població immigrada 2008-2018. Municipis 
grans de la comarca

2008 2018

Municipi Població Es tran-
gera

%  
Població

% Es-
trangera

Població Es tran-
gera

%  
Població

% Es-
trangera

Vic 38.964 8.963 23 43,18 45.040 11.743 26,07 51,77

Manlleu 20.505 4.717 23 22,73 20.194 4.338 21,48 19,12

Torelló 13.680 1.620 11,84 7,8 14.172 1.667 11,76 7,35

Tona 7.805 696 8,92 3,35 8.131 611 7,51 2,69

Centelles 7.133 402 5,64 1,94 7.423 343 4,62 1,51

Taradell 5.929 439 7,4 2,12 6.412 470 7,33 2,07

Roda de Ter 5.863 624 10,64 3,01 6.197 592 9,55 2,61

17.461 84,1 19.764 87,1

font. Elaboració pròpia amb dades del padró municipal. nota. Per a cada municipi presentem la pobla-
ció total de cada període, la població estrangera, el percentatge de la població estrangera (% Població) i 
el percentatge del total de població estrangera que resideix al municipi (% Estrangera). 

D'altra banda aquest fenomen s’ha incrementat. Noti’s que el pes 
de la població immigrant a la resta de les ciutats s’ha reduït i que, en 
canvi, a Vic ha passat del 23 % al 26 %. També es pot destacar que el 
2018, el 51,7% de la població immigrant de la comarca resideix a Vic. 

Res en aquestes dades fa pensar en un fenomen amenaçador o pre-
ocupant. En la nostra opinió només fan palès que vivim en una socie-
tat multicultural. Però aquestes dades globals amaguen la possibilitat 
que la majoria de la població immigrant estigui concentrada en de-
terminats barris i zones de les ciutats, i que això pugui ser l’origen 
d’alguns conflictes o malentesos. Per tant, és interessant analitzar no 
només els grans nombres, sinó la distribució per seccions censals. La 
literatura internacional sobre segregació residencial distingeix diver-
sos tipus de segregació segons la proporció de població immigrant. 
Defineix com a «seccions de concentració relativa» aquelles en què 
la proporció es troba entre el 20 % i el 50 %, com a «enclavaments de 
pluralisme o assimilació» les seccions amb més d‘un 50 % de població 
immigrant, com a «enclavaments polaritzats» les seccions amb més 
d’un 70 % de població immigrant si tenen més d’un 66 % de població 
d’un sol grup, i, per últim, com a «guetos» les seccions censals amb 
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Figura 6. Població immigrant per secció censal. Vic 2018

font. Elaboració pròpia amb dades del padró municipal.

Figura 7. Població immigrant per secció censal. Manlleu 2018

font. Elaboració pròpia amb dades del padró municipal.

quilòmetres

quilòmetres
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més d’un 70 % de població immigrant si concentren el 30 % d’un grup 
present a la ciutat. Utilitzant aquest criteri internacional, a la comar-
ca, el 2008, només existien seccions amb concentració relativa: onze 
de les vint-i-tres seccions censals de Vic, sis de les dotze de Manlleu i 
una de les vuit de Torelló. El 2018, aquesta situació és present a quinze 
de les vint-i-tres seccions censals de Vic i a sis de les dotze seccions 
censals de Manlleu. 

Les figures 6, 7 i 8 presenten les dades corresponents a les tres ciu-
tats més grans el 2018. 

Per sintetitzar la informació que hem presentat, podem extreure 
algunes conclusions. A la comarca no hi ha cap situació de guetos que 
segueixi la definició internacional. Tot i que hi ha algunes seccions 
censals que presenten altes concentracions de població immigrant, 
no trobem tampoc enclavaments polaritzats. Les zones urbanes on 
la concentració de població immigrant és més acusada tenen patrons 
bastant clars: les seccions censals de la zona sud de Vic, la zona cen-
tral de Manlleu i la zona sud-est de Torelló. Aquestes són zones on 
caldria prestar atenció i esmerçar-hi recursos per evitar que es ge-
nerin tensions. També cal tenir present que hi ha fenòmens associats 
a la segregació residencial que són especialment importants. Un és 
l’accés a l’habitatge, en què poden aparèixer comportaments oportu-

Figura 8. Població immigrant per secció censal. Torelló 2018

quilòmetres

font. Elaboració pròpia amb dades del padró municipal.
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nistes i segregadors que reforcin la segregació residencial. L’altre és la 
segregació escolar, que pot tenir importants efectes sobre la igualtat 
d’oportunitats. A més, sobre aquests dos aspectes sí que hi ha possibi-
litats per a la política municipal.

5. Algunes conclusions per a un diagnòstic
Aquesta ponència ha concretat les dimensions bàsiques del concepte 
de cohesió social i ha aportat informació detallada sobre dos dels seus 
condicionants més importants a la comarca d’Osona: la desigualtat 
econòmica i la segregació residencial de la població immigrant. Pel 
que fa a la desigualtat econòmica, la comarca no pot sostreure’s a les 
tendències globals de les societats capitalistes del començament del 
segle xxi, caracteritzades per un augment general de la desigualtat. 
Encara que les xifres mostren un nivell de desigualtat econòmica in-
ferior al que presenten altres països i les ciutats més grans, cal prestar 
atenció a com evoluciona la desigualtat i, especialment, si es gene-
ren zones amb nivells molt diferents en les condicions econòmiques. 
Aquestes diferències poden debilitar la cohesió social.

Cal tenir present que el patró d’especialització econòmica de la 
comarca, on destaca la indústria agroalimentària, condiciona el tipus 
d’ocupació i els nivells salarials i és, per tant, un primer factor condi-
cionant de la desigualtat econòmica a la comarca. La indústria agro-
alimentària és intensiva en força de treball poc qualificada i genera 
grans efectes externs sobre el medi ambient. Si el progrés econòmic 
de la comarca continua lligat al creixement dels sectors econòmics en 
els quals presenta els avantatges que la caracteritzen avui, cal tenir 
present que continuarà generant llocs de treball amb un baix nivell 
de qualificació i de salaris. Caldria pensar estratègies per desenvolu-
par altres sectors econòmics. Per últim, és important el paper de les 
institucions de l’estat del benestar en la contenció de les desigualtats. 
Les pensions i altres subsidis tendeixen a reduir les diferències d’in-
gressos que provenen només de la distribució primària: els salaris i els 
beneficis derivats de la propietat. La defensa, la recuperació i l’enfor-
timent de l’estat del benestar semblen elements clau per mantenir la 
desigualtat econòmica a nivells acceptables que no posin en perill la 
cohesió social.

Amb relació a la segregació de la població immigrant, l’anàlisi fa 
palesa una situació en la qual la segregació és clarament present. No 
creiem que la situació sigui preocupant, en el sentit que no hem detec-
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tat guetos, però creiem que cal estar atents a l’evolució, especialment 
en algunes zones de les ciutats més grans. Les dades defineixen una 
societat que ja és multicultural i, per les raons econòmiques apunta-
des, el fenomen s’intensificarà. El que no està tan clar és si la societat 
és conscient d’aquest fet i si està preparada per acceptar aquesta evo-
lució. Si la segregació residencial es transforma en segregació social, 
de manera que grups diferents es mouen en realitats socials diferents 
(feina, escola, temps lliure, formació), caminarem cap a una societat 
amb compartiments estancs i separats en la qual la igualtat d’oportu-
nitats estarà amenaçada i les perspectives de bona part dels ciutadans 
dependran més dels seus orígens que dels seus esforços i mèrits. Des 
de la política caldria fer esforços i prendre mesures per reduir les dis-
tàncies, garantir la igualtat d’oportunitats i trencar visions distorsio-
nades. 
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El repte de la convivència en la política  
municipal i comarcal 

Miquel Franch Ferrés 
Educador Social

Osona, amb 158.000 habitants i 50 municipis, disposa d’una xarxa de 
serveis d’atenció i suport social que compta amb uns 100 professionals 
de treball social, segons dades recollides en la memòria del Consorci 
d’Osona de Serveis Socials, als quals cal sumar-hi uns 50 professio-
nals més que treballen en l’àmbit de l’educació, la sanitat, la justícia, 
la gent gran, etcètera. També cal sumar-hi aproximadament uns altres 
40 professionals més que treballen en diferents entitats del Tercer 
Sector Social repartides en el nostre territori.

Tots els ajuntaments de la nostra comarca disposen de plans de co-
hesió social. Els municipis més grans (Vic, Manlleu i Torelló) tenen 
els seus propis programes i la resta a través del Consell Comarcal, amb 
els Programes d’Inclusió Social i el Pla de Convivència i Ciutadania 
(trenta-cinc municipis), o a través de la Mancomunitat Intermunici-
pal La Plana (dotze municipis). La majoria dels programes ja fa uns 
quants anys que varen ser aprovats i s’estan desenvolupant.

Com entenen la cohesió social els municipis de la nostra 
comarca?
Tots els programes de cohesió social de la nostra comarca proposen 
un seguit de mesures per aconseguir els objectius de cohesió, que es 
resumeixen en quatre apartats:

• Garantir el benestar de tots els membres de la població evitant la 
marginació.

• Gestionar les diferències i posar-hi els mitjans per aconseguir el 
benestar per als seus membres.

• Aconseguir la igualtat d’oportunitats entre les persones i disminuir 
les desigualtats socials.
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• Reconèixer les diferències com un valor positiu pel que fa al desen-
volupament de les relacions comunitàries i socials.

Factors d’exclusió social
En els Plans de Cohesió i Convivència elaborats a la nostra comarca 
hi ha una alta coincidència pel que fa a definir quins són els factors 
d’exclusió i els seus elements més remarcables, i se’n identifiquen sis:

• àmbit econòmic
• educatiu / formatiu
• laboral
• sociosanitari
• habitatge
• relacional i de convivència

1. Els compresos dins l’àmbit econòmic
• Ha disminuït la renda de la població a nivells dels anys 2005-2006 

i, per tant, es dona un creixement negatiu dels ingressos familiars. 
• S’han incrementat sol·licituds d’ajudes socials de diferents tipus da-

vant els serveis socials i/o serveis assistencials.
• Les famílies tenen importants dificultats financeres i un endeuta-

ment excessiu i de difícil o costosa reversió (pèrdua d’habitatge, 
etc.).

• Es dona una major incidència de casos de marginació social.
• S’ha incrementat la pressió sobre els recursos públics (augment de 

demandes d’ajut, etc.).

2. En el terreny educatiu / formatiu
• Les persones amb baix nivell formatiu i, per tant, baixa qualificació 

queden fora del sistema.
• La manca d’habilitats, capacitats i formació condiciona un lloc de 

treball normalitzat.
• Menys possibilitats d’accés a xarxes socials i noves tecnologies per 

part d’alguns adolescents i joves.

3. En l’àmbit laboral i d’ocupació
• L’atur té una incidència més significativa en dones de més de 40 

anys.
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• La contractació laboral és fonamentalment temporal, amb molta 
rotació i també precarietat (contractes curts, mitges jornades, etc.).

• Major incidència de l’atur en joves i persones immigrades.

4. En el camp sociosanitari
• Alt índex de sobreenvelliment. 
• Augment també de les persones en situació de dependència.
• Una major incidència de trastorns mentals associats a les proble-

màtiques socials, algunes d’elles en procés de cronificació.

5. Pel que fa a l’habitatge 
• Una important dificultat d’accés a un habitatge per diferents motius 

(manca d’habitatges públics, lloguers molt alts, no accés per preca-
rietat contractual o intermitència laboral, etc.).

• Cada vegada augmenta més el nombre de famílies que tenen difi-
cultats per mantenir l’habitatge i també per poder fer-se càrrec dels 
subministraments per manca de recursos econòmics.

• Situacions de desnonament i dificultat de resposta institucional da-
vant d’aquestes situacions.

• Concentració de població d’origen estranger en barris concrets i 
amb dèficits de subministraments.

6. En l'àmbit relacional i de convivència
• S’ha reduït la capacitat de suport de les xarxes familiars.
• Augment d’infants i joves en situacions de risc.
• Nous segments de població en perill d’exclusió.
• Persones jubilades que mantenen tota la família.
• Irregularitat sobrevinguda de molts immigrants a qui no han reno-

vat papers.

Perfils vulnerables a processos d’exclusió social
A tall indicatiu, els perfils de les persones més vulnerables a processos 
d’exclusió social serien: 

• Amb relació a la població immigrada, destaquen a la nostra comarca 
el grup de persones no comunitàries i sense permís de treball ni de 
residència (i en edats molt joves, de 18 a 25 anys), ja sigui perquè 
mai no n’han tingut o perquè l’han perdut per no tenir els requi-
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sits per renovar.1 Totes aquestes persones no tenen accés lliure al 
mercat de treball, ni plena participació ciutadana, ni tampoc accés 
a alguns recursos comunitaris i socials bàsics. 

• No hi ha una política clara tant des de l’àmbit local com comarcal de 
cara a la immigració de menors (els mal anomenats menors sense 
papers). Cal tenir en compte que un bon nombre de menors estran-
gers es troben indocumentats, fet que impossibilita el seu accés a 
recursos formatius i laborals i els deixa en una situació de risc so-
cial. Amb aquest perfil, ha augmentat el nombre de menors i joves 
que arriben a la nostra comarca, i d’una manera significativa a Vic i 
Manlleu.

• Han crescut les llars monoparentals constituïdes a partir de proces-
sos de ruptura. Aquests nuclis familiars han de fer front a proble-
màtiques com la precarietat econòmica, la sobrecàrrega emocional 
com a conseqüència de les responsabilitats familiars i laborals, la 
conciliació de l’espai familiar, personal i laboral i, també, les relaci-
onades amb el manteniment de l’habitatge. La sobrecàrrega de rols 
i la precarietat dificulten la recerca de sortides.

• Les persones majors d’entre 45 i 50 anys que es troben en atur, al-
gunes de les quals de llarga durada, que presenten nivells formatius 
baixos, tenen importants dificultats per incorporar-se al mercat la-
boral. Aquesta situació s’agreuja en el cas de les dones amb poca 
qualificació i que han estat fora del mercat laboral per càrregues 
familiars.

• Persones joves en situació de precarietat laboral (aturats, contractes 
per hores, treballs sense contractes, etcètera, amb ingressos molt 
baixos) o que han quedat desocupades tenen un alt risc d’accés a un 
habitatge o grans dificultats per poder mantenir-lo. S’observa que 
un nombrós grup d’aquests joves queden sense alternativa d’habi-
tatge.

1. Per a aquestes persones la llei d’estrangeria preveu tramitacions excepcionals com 
l’arrelament social. Això implica que la persona pugui demostrar residència continuada 
a Espanya en els últims tres anys i que no té antecedents penals tant en el seu país com 
a l’estat espanyol. La persona sol·licitant també ha d’aportar una oferta de treball d’algu-
na empresa d’almenys un any de durada i a jornada completa (cal destacar la dificultat 
de trobar empreses que vulguin contractar per un any). I, finalment, ha de facilitar els 
documents que acreditin vincles familiars directes i, en cas de no tenir-ne, aportar un 
informe d’arrelament social emès per la Generalitat a partir d’un informe previ del seu 
ajuntament.
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• Persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, sensorials i amb 
malalties mentals que presenten vulnerabilitat en l’àmbit econòmic, 
a causa dels baixos ingressos provinents, en la majoria de casos, de 
pensions no contributives.

• Persones amb trastorn mental sever que són les que pateixen més 
estigmatització i un major deteriorament de les seves xarxes socials 
i/o familiars.

• Entre la gent gran hi ha persones amb greus desavantatges en l’àm-
bit econòmic i residencial. Algunes viuen amb prestacions econò-
miques precàries i en habitatges amb manca d’accessibilitat. Vin-
culades també a la insuficiència econòmica, hi ha persones grans 
que viuen soles i estan mancades de xarxes relacionals (familiars, 
veïnals, etc.).

• Ocupació d’habitatges buits per part de persones i famílies arriba-
des a la comarca i que no tenen accés a habitatge, les quals tenen 
greus dificultats en el moment d’empadronar-se en alguns munici-
pis i en l’escolarització dels seus fills.

Elements que dificulten la cohesió social
A Catalunya existeix la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, una 
institució que representa un conjunt de 3.000 entitats del sector soci-
al del país que actuen en l’atenció i defensa dels drets socials de col-
lectius molt diversos: infants, joves, persones immigrades, gent gran, 
persones amb discapacitats, persones sense llar, etcètera. Aquestes 
entitats diuen que en aquests moments, entre d’altres, els elements 
més importants que dificulten la cohesió social serien:

• La pobresa crònica que s’ha instal·lat en la vida del 20 % de les famí-
lies. És igual si l’economia està en crisi, amb brots verds o en època 
de bonança.

• L’administració estatal, autonòmica o municipal no aconsegueix 
treure aquest grup de població de l’exclusió.

• Els efectes de la Renda Garantida de Ciutadania (rgc)2 (abans se’n 
deia Renda Mínima d’Inserció), presentada com una mesura estre-

2. Prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d’una vida digna a les 
persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure
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lla per combatre la precarietat laboral, tampoc es cristal·litza en les 
estadístiques, que continuen lligades a l’ocupació de baixa qualitat i 
a les dificultats d’accedir a un habitatge.

• L’any 2018, la taxa de pobresa era del 21,5 %, i si es mesura també la 
privació material severa i la intensitat del treball a la llar, és més alta 
i assoleix el 25 % de la població. 

• Les entitats socials coincideixen en el diagnòstic sobre la cronifica-
ció de la pobresa a Catalunya i assenyalen dues causes principals:

           — els alts preus de l’habitatge 
           — la feina precària

 I el responsable d’això, apunten, és l’administració i la seva falta 
d’inversió social. També del fet que un 13,6 % de les persones que 
treballen estan en situació d’exclusió social. Tenir feina no és ga-
rantia de no ser pobre.

• Treballadors socials que treballen en aquest sector apunten que 
«abans era més fàcil que les famílies aconseguissin sortir de la roda 
de pobresa, les ateníem i difícilment les tornàvem a veure. Ara, po-
den inserir-se laboralment, però són contractes tan precaris (dura-
ció i salari) que al cap d’un temps els tornem a veure i els tornem a 
fer demandes assistencials».

• L’emergència d’habitatge és un autèntic llast per a les famílies. Els 
preus dels lloguers, si se’n troben, són molt alts i el parc d’habitat-
ge social és anecdòtic. Amb aquestes circumstàncies, mantenir un 
sostre s’ha convertit en la principal preocupació de les famílies que 
estan en risc de pobresa. Es pot tirar endavant un projecte de vida 
sense disposar d’un habitatge? 

• Vàrem tenir una crisi fa deu anys, i no s’ha recuperat la inversió 
social, mentre que els problemes han anat augmentant. Cal tenir en 
compte que fer polítiques socials no és «posar pedaços» sinó afron-
tar d’arrel els problemes en els tres àmbits socials: la protecció, la 

la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de 
naturalesa econòmica i percepció periòdica. Consta de dues prestacions econòmiques: 
1) una prestació garantida, no subjecta als requisits que estableix la llei, i 2) una presta-
ció complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d’inclusió 
social o d’inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a 
necessitar la prestació.
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salut i l’educació, els tres sectors en els quals la inversió no ha re-
cuperat els nivells anteriors a la crisi. (Pel que fa als contractes pro-
grama 2016-2019, a la comarca d’Osona hi ha els mateixos imports 
econòmics pels ajuntaments, i del 2015 al 2019 la mateixa plantilla 
de treballadors socials).

• Segons la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, les políti-
ques socials haurien d’aturar la precarietat laboral i ampliar el parc 
d’habitatges. A Osona, des de l’any 2010, no s’ha iniciat cap promo-
ció d’habitatge de protecció oficial. 

Problemàtica d’habitatge a Osona 
Un apunt sobre la problemàtica de l’habitatge a les tres poblacions més 
grans en nombre d’habitants de la comarca —Vic (45.200 h.), Manlleu 
(20.250 h.) i Torelló (14.250 h), en total uns 80.000 habitants— on hi 
viu el 52 % de la població d’Osona.

Dades generals (anys 2016-2018) de Vic, Manlleu i Torelló d’habi-
tatges construïts, habitatges buits i nombre d’habitatges de protecció 
oficial, habitatges conveniats amb entitats financeres o pisos de la 
Borsa d’Habitatge de Lloguer Municipal que disposa cada municipi:

Vic – 45.200 habitants i 19.900 habitatges (un 10,3 %, 2.030, és 
buit), dels quals entre 250 i 280 són de bancs i de Societats de Gestió 
d’Actius i la resta de particulars. Del total dels 19.900 habitatges, 586 
(un 2,94 %) són habitatges de protecció oficial, habitatges conveni-
ats amb entitats financeres o pisos de la Borsa d’Habitatge de Lloguer 
Municipal.3

Manlleu – 20.250 habitants i 8.780 habitatges (un 12 %, 1.050, és 
buit), dels quals entre 125 i 140 són de bancs i de Societats de Gestió 
d’Actius i la resta de particulars. Del total dels 8.780 habitatges, 176 
(un 2,0 %) són habitatges de protecció oficial, habitatges conveniats 
amb entitats financeres o pisos de la Borsa d’Habitatge de Lloguer 
Municipal.4

Torelló – 14.250 habitants i 6.600 habitatges (un 12,5 %, 825, és 
buit), dels quals entre 95 i 105 són de bancs i de Societats de Gestió 

3. fonts. Taula d’Habitatge de l’Ajuntament de Vic del març del 2019, Plataforma per 
al Dret a l’Habitatge, Observatori Socioeconòmic d’Osona i Institut d’Estadística de Ca-
talunya (Idescat).

4. fonts. Oficina d’Habitatge, Observatori Socioeconòmic d’Osona i Institut d’Esta-
dística de Catalunya (Idescat).
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d’Actius i la resta de particulars. Del total dels 6.600 habitatges, 161 
(un 2,44 %) són habitatges de protecció oficial, habitatges conve niats 
amb entitats financeres o pisos de la Borsa d’Habitatge de Lloguer 
Municipal.5

Reflexions
Quan es parla d’exclusió social, un analitza els múltiples desavantat-
ges en què es pot trobar una persona al llarg de la seva vida. No úni-
cament cal conèixer i combatre només les desigualtats d’ingressos o 
renda de les persones, sinó d’una manera més àmplia altres factors 
que actuen en el seu desenvolupament, com ara l’educació, la salut, 
el treball, l’habitatge, les relacions i l’entorn de convivència, i que, per 
tant, li poden generar situacions d’exclusió i/o risc social. No es pot 
ser indiferent a tot això.

La incidència de tots aquests factors aboca a la necessitat d’actuar 
d’una manera integral en l’atenció als col·lectius en situació de risc; 
tanmateix, prevenint els factors generadors d’exclusió a partir d’un 
treball conjunt de les administracions locals, la comarcal i les entitats 
socials, que ja treballen des de fa temps també en aquest sector.

El Consell Comarcal, els ajuntaments i les entitats del Tercer Sec-
tor haurien de trobar espais per endegar, compartir i treballar projec-
tes conjunts per a la comarca ja que hi ha experiències positives. Què 
és el que impedeix acordar i concretar projectes compartits?

Resum i propostes
• Treballar d’una manera integral amb els factors que generen des-

equilibri i exclouen: l’educació, la salut, el treball, l’habitatge, les 
relacions i l’entorn de convivència.

• Sumar esforços: treball conjunt de les administracions locals i la 
comarcal, destinar-hi més recursos econòmics i fer-ho amb les en-
titats socials. 

• Compartir les accions i propostes: hi ha experiències molt positives 
d’ajuntaments de la comarca i també de diferents entitats del Tercer 
Sector.

5. fonts. Oficina d’Habitatge, Observatori Socioeconòmic d’Osona i Institut d’Esta-
dística de Catalunya (Idescat).
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El Pla de Millora del Barri de l’Erm,  
una oportunitat per a la cohesió social

Betlem Parés i Cuadras
Economista i coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones  
i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu

El Pla de Barris: una oportunitat per al veïnatge?
El 21 de desembre del 2004, la Generalitat de Catalunya, en la prime-
ra convocatòria de la Llei de Barris, va aprovar el Pla de Millora del 
Barri de l’Erm de l’Ajuntament de Manlleu, un projecte de regenera-
ció urbana, tant des de la vessant urbanística com de cohesió social, 
que va donar l’oportunitat i va permetre millorar el barri socialment, 
econòmicament i urbanísticament a través d’actuacions en els àmbits 
de l’habitatge, l’espai públic, els equipaments i el desenvolupament 
social i econòmic.

L’objectiu d’aquest article és posar el focus en què va suposar el 
projecte per a la millora de la cohesió social del veïnatge i també de la 
ciutadania de Manlleu, ja que, tal com deia el lema del projecte, «Mi-
llorem l’Erm. Millorem la ciutat. Manlleu, suma de barris», sempre es 
va tenir molt clar que la intervenció integral en el barri volia assolir 
una millora de la convivència al barri i a la ciutat. La cohesió social en-
tesa com a vinculació que tenen els membres d’una col·lectivitat entre 
ells mateixos i com a grup.

A la pregunta que se’m va proposar: «El Pla de Barris: una oportu-
nitat per al veïnatge?», la resposta és sí, una oportunitat per al veïnat-
ge del barri i per a tota la ciutadania del municipi. 

1. La Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya
L’any 2004, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 2/2004, de 
4 de juny, de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen 
una atenció especial i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual 
es desenvolupa l’esmentada llei.
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Aquesta llei és coneguda amb el nom de Llei de Barris i té per ob-
jecte, tal com diu l’article 2, «ésser l’instrument per a la contribució 
financera de la Generalitat als projectes d’intervenció integral en les 
àrees a què es refereix l’article 1 que tenen l’objectiu de millorar-les 
des del punt de vista urbanístic, social, econòmic i ambiental, presen-
tats per llurs municipis». Les àrees a les quals fa referència són aque-
lles que es troben en alguna de les següents situacions (sovint en més 
d’una): un procés de regressió urbanística, una problemàtica demo-
gràfica ( ja sigui per la pèrdua o envelliment de la població o per un 
creixement massa accelerat), una presència característica de proble-
mes econòmics, socials o ambientals especialment greus o una persis-
tència de dèficits socials i urbans importants, i una problemàtica de 
desenvolupament local.

La Llei de Barris té el seu paral·lelisme en la iniciativa comunitària 
urban, que és un instrument de la política de cohesió de la Unió Eu-
ropea (ue) dedicat a la rehabilitació de les àrees urbanes i els barris 
en crisi. Els projectes d’intervenció integral en aquests barris han de 
ser concebuts com una intervenció del sector públic (administració 
autonòmica i local) amb la implicació de les entitats cíviques i de la 
ciutadania. Així doncs, la pròpia llei ja fa referència a la necessitat de 
la participació i la implicació del veïnatge.

2. El barri de l’Erm de Manlleu
En nombre d’habitants, Manlleu és el segon municipi més gran de la 
comarca d’Osona. A l’inici del projecte, al municipi hi havia empadro-
nades 20.155 persones, 4.173 de les quals eren nouvingudes. Així, la 
taxa d’immigració era de 20,7 %. La població immigrant procedia de 
quaranta-nou països diferents i el col·lectiu més nombrós era el d’ori-
gen magrebí: 3.338 persones que representaven un 80 % de la població 
estrangera del municipi. 

El barri de l’Erm és un dels catorze barris de Manlleu. Es va cons-
truir a la dècada dels seixanta, allunyat del nucli urbà (Dalt i Baix 
Vila), i va tenir un creixement ràpid per poder acollir la població de 
l’onada migratòria que va arribar de diferents llocs de l’estat espanyol.

El creixement precipitat va provocar dèficits urbanístics i arqui-
tectònics importants en el nou barri que es va anar desenvolupant. 
L’Erm va néixer amb construccions plurifamiliars que des de llavors 
han marcat la fesomia d’aquest barri manlleuenc. Destaquen els ano-
menats blocs de Can Mateu i de Can Garcia, de 278 i 256 habitatges, 
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respectivament, d’una alçada força elevada (sobretot Can Garcia) i 
amb una concentració de població sense precedents.

A partir de l’any 2000 es produeix un nou creixement demogràfic, 
aquest cop fruit de l’onada migratòria extracomunitària, sobretot pro-
cedent del Marroc. De nou, com ja havia passat amb la immigració an-
dalusa, aquesta població nouvinguda s’estableix en els habitatges més 
econòmics del municipi, que són els de Can Garcia i de Can Mateu. 

Amb els anys, aquests edificis s’han anat deteriorant, de manera 
que el pas del temps ha acusat els dèficits arquitectònics d’aquestes 
construccions. A la degradació urbanística del barri també cal afe-
gir-hi problemes de convivència i cohesió social, a causa de l’establi-
ment a l’Erm d’onades migratòries diferents.

L’àmbit d’actuació del Pla de Millora del Barri de l’Erm es va cen-
trar en el nucli original del barri, dels anys seixanta i setanta, amb 
una població total de 3.343 veïns i amb 1.004 habitatges. Aquest àmbit 
comptava amb un 55 % de població estrangera, és a dir, es tractava de 
la zona de Manlleu amb més concentració de persones immigrants. 
Aquesta concentració s’elevava al 80 % en els residents dels blocs de 
Can Mateu i de Can Garcia. 

Vista general del barri de l’Erm. foto. Sergi Cámara.
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Així, podem concloure que, efectivament, en aquest àmbit s’hi do-
nava una certa guetització del col·lectiu immigrant i que aquest es 
concentrava de forma majoritària en aquells habitatges més defici-
ents. Aquests residents nouvinguts tenien pocs recursos econòmics i 
un nivell d’estudis baix, perfil que els dificultava la progressió social i 
econòmica, tan necessària per a la bona integració en la societat man-
lleuenca i per a la cohesió social.

3. El Pla de Millora del Barri de l’Erm des de la perspectiva de 
la convivència i de la cohesió social
L’objectiu general del Pla de Millora del Barri de l’Erm va ser donar 
resposta als problemes socials, econòmics i urbanístics detectats al 
barri, connectar-lo a la resta de Manlleu i millorar la qualitat de vida 
i la convivència dels manlleuencs. El Pla de Millora es va desplegar 
mitjançant actuacions en l’habitatge, l’espai públic i els equipaments, 
i, en paral·lel, a través de programes de desenvolupament social i eco-
nòmic. Aquest quart àmbit era transversal als altres tres, ja que agluti-
nava totes les actuacions de cohesió social, de convivència, d’educació, 
d’ocupació, de dinamització empresarial, d’igualtat d’oportunitats, de 
noves tecnologies, de sostenibilitat, etc., que es portaven a terme de 
forma conjunta amb els altres tres àmbits.

Des de la perspectiva de la millora de la convivència i de la cohesió 
social, es va redactar i posar en marxa el Pla de Convivència, que tenia 
per objectiu garantir la cohesió social del veïnatge del barri i de tot 
Manlleu a partir de la consideració d’igualtat, des d’un punt de vista 
democràtic, de tota la ciutadania. Entenent la convivència en un sen-
tit ampli, com l’articulació harmònica de tots els individus i grups en 
una societat complexa i dinàmica, acceptant-ne la diversitat però no 
la desigualtat, per assolir l’objectiu final de cohesió social, necessària 
per al funcionament d’una societat democràtica.

Les claus d’èxit de l’execució de les actuacions del Pla de Convi-
vència van ser vàries i complementàries:

• La participació en la redacció del Pla de Convivència dels diferents 
serveis de l’ajuntament, de representants d’entitats del barri i d’ex-
perts en aquest àmbit.

• La creació de sis taules de treball, formades per tècnics municipals 
de diferents serveis, representants de les entitats del barri, profes-
sionals d’empreses privades especialitzades en diferents disciplines 
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(convivència en comunitats, participació ciutadana, etc.) i l’equip 
de l’Institut de Desenvolupament de l’Erm que coordinava el pro-
jecte:

— Taula 1: Educació d’infants i joves en medi obert

—  Taula 2: Aprenentatge del català, formació d’adults i promoció 
del funcionament social autònom

— Taula 3: Inclusió ciutadana i participació

— Taula 4: Convivència en espais comunitaris

— Taula 5: Estratègies de comunicació

— Taula 6: Entitats del barri i de la ciutat

Taula d’entitats. foto. Institut de Desenvolupament de l'Erm.

• La combinació d’estudis acadèmics i les accions executades. En des-
taco els estudis «Situació i perspectives laborals al barri de l’Erm de 
Manlleu: el treball com a factor de cohesió social» i «Habitatge as-
sequible i segregació residencial: el cas de Manlleu».

• El treball transversal de diferents professionals i persones de disci-
plines i àmbits diversos per tal d’aconseguir una actuació integral 
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i coherent, i per fer de l’urbanisme un instrument al servei de la 
convivència.

• La necessària capacitat de saber combinar resultats a curt, mig i 
llarg termini. Es compartia i treballava per un objectiu a llarg termi-
ni, i alhora s’executaven accions a curt termini i es donava resposta 
dia a dia.

• La participació ciutadana articulada mitjançant la interacció con-
tínua i continuada dels diferents actors, entitats i ciutadania que 
intervenien en els projectes i en les accions del Pla de Millora del 
Barri de l’Erm.

Procés participatiu «Suma’t al barri», 2005. foto. Sergi Cámara.
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• La construcció del casal cívic i la remodelació del mercat municipal 
com a equipaments de ciutat i d’atracció de la ciutadania dels altres 
barris a l’Erm.

Per aterrar i exemplificar actuacions concretes, que es van portar 
a terme i que van contribuir a la millora de la convivència, la cohesió 
social i al bon veïnatge, en destaco tres de cada àmbit d’actuació:

• Àmbit de l’habitatge

—  Servei de suport a les comunitats veïnals i d’acompanyament social 
a les comunitats de Can Garcia, Can Mateu, Ca l’Arnaus i Can Casas. 
Adreçat als veïns i veïnes del barri de l’Erm amb l’objectiu de millo-
rar la convivència i reforçar el funcionament de les comunitats de 
veïns. Va estar en funcionament des del 2005 de manera contínua 
i el 2009 es va crear una xarxa d’escales per compartir inquietuds i 
aprenentatges.

—  Suport i acompanyament a les famílies reallotjades de Can Garcia 
en habitatge públic en altres barris de Manlleu.

—  Edició de la Guia de l’habitatge i de les comunitats de veïns i veïnes 
de Manlleu. Eina pedagògica, pràctica i de consulta fàcil, que oferia 
informació sobre habitatge als veïns i veïnes del barri de l’Erm i de 
tot Manlleu i que volia facilitar el dia a dia de les comunitats de ve-
ïns. Una part dels continguts es van treballar amb veïns i veïnes de 
l’Erm.

•	 Àmbit dels equipaments

—  Obertura de patis de l’Escola Puig-Agut. Urbanísticament es va can-
viar la tanca perimetral de l’escola i es van remodelar els patis i la 
pista esportiva, llavors es va obrir l’espai fora de l’horari escolar per 
infants i joves, amb monitors i dinamitzadors juvenils. 

—  Procés participatiu del mercat municipal. El 2007 es va fer el procés 
de participació ciutadana per a la remodelació del mercat munici-
pal, adreçat a tota la ciutadania de Manlleu. A través de sessions 
presencials i també de la pàgina web del Pla de Millora es va poder 
opinar sobre els usos, l’accessibilitat i els serveis que hauria d’oferir 
aquest nou equipament. Es van fer sessions per adults i joves, i ses-
sions específiques per infants.
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Projecte Patis Oberts de l’Escola Puig-Agut, 2007. foto. Sergi Cámara.

—  Nou Centre Cívic de Manlleu. Equipament que va posar a disposició 
de la població, tant del barri com de Manlleu, diferents alternatives 
culturals, lúdiques i d’esbarjo que permetien promoure la relació, 
la comunicació i la participació social, esdevenint punt de trobada i 
referent cultural afavoridor del benestar de la població. Un dels ob-
jectius era dinamitzar i afavorir la cohesió social entre les persones 
del barri i la interrelació del barri amb la resta del municipi.

•	 Àmbit de l’espai públic

—  Educació social en medi obert. Diferents actuacions per educar per 
a la convivència i el respecte, dinamitzar el joc dels joves en els es-
pais públics del barri i oferir als joves un model de comportament a 
seguir al carrer. Redacció del projecte urbanístic d’espai públic amb 
criteris de gènere.

—  Procés participatiu de la plaça Sant Antoni i creació d’una comissió 
de veïns i veïnes, establiments comercials i entitats per treballar la 
convivència de la nova plaça.

—  Tast gastronòmic i edició del receptari Cuines des de l’Erm de Man-
lleu, esdeveniment culinari, cultural i social en què veïns i veïnes 
de Manlleu van preparar diferents plats i les persones que hi van 
assistir els podien tastar a un preu popular. L’objectiu era apropar i 
compartir les cuines del món, ja que cada plat aportava la sensibi-
litat dels diferents pobles i cultures d’on procedeixen els manlleu-
encs i manlleuenques d’avui. El tast es feia a la plaça del Mercat 
Municipal de Manlleu.
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Presentació del projecte de la nova plaça de Sant Antoni, 2009. foto. Sergi Cámara.

Tast gastronòmic, 2010. foto. Sergi Cámara.
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•	 Àmbit del desenvolupament econòmic i social

—  Cursos d’alfabetització, de català i d’informàtica adaptats a les ne-
cessitats concretes de les persones del barri.

—  Treball als barris. Programa anual per afavorir la inserció laboral i la 
formació de la població del barri i de Manlleu: escoles taller, plans 
d’ocupació, tallers d’ocupació, etc.

—  Temps x Temps. Programa d’intercanvi de serveis entre les perso-
nes amb l’objectiu de crear vincles de solidaritat i amistat.

Projecte Treball als barris, 2010. foto. Sergi Cámara.

Projecte Temps x Temps, 2009. foto. Sergi Cámara.
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Totes aquestes accions, i moltes més, van fer possible una millora 
de la cohesió social del veïnatge, el qual va ser un actor actiu i parti-
cipatiu del projecte. Dir que es va millorar la convivència al barri i a 
la ciutat. Es va afavorir la cohesió, es va fomentar la interrelació entre 
les diverses entitats del barri i es va donar suport a les seves activitats, 
per dinamitzar la vida social al barri. Tot i que cal tenir present que la 
feina en l’àmbit social mai no acaba, cal que tingui continuïtat i regu-
laritat en el temps per poder seguir recollint-ne els fruits, i és per això 
que hi continuem treballant.
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El cinema com a eina inclusiva i transformadora: 
vinculant mirades

Quim Crusellas i Padrós
Director del Festival Nits de cinema oriental

El Festival Nits de cinema oriental de Vic va néixer l’any 2004 com 
a resultat de la passió per un cinema majoritàriament inèdit als nos-
tres cinemes i esdeveniments d’exhibició audiovisual. En aquella Nit 
(en singular) es va projectar un film inèdit de Hong Kong que va anar 
acompanyat d’un sopar cantonès. Sense publicitat ni difusió prèvia, 
400 espectadors van assistir a la Bassa dels Hermanos per veure una 
comèdia de kungfu i tastar el dim sum i l’ànec lacat.

El continent asiàtic és el primer productor de cinema del món i la 
seva riquesa temàtica, estilística i qualitativa esdevé un mirall ideal 
de la cultura asiàtica. Aquesta passió i seguiment d’un cinema gens 
accessible però molt interessant es va unir al fet que a Vic hi ha una 
comunitat asiàtica molt nombrosa, amb gent vinguda principalment 
de la Xina i l’Índia. Aquest bressol d’acollida multicultural que és Vic 
també ha vist com s’hi sumava gent d’altres països com Corea del Sud, 
el Japó, les Filipines, Taiwan, Hong Kong, el Nepal, Tailàndia, el Viet-
nam, etc. Per a la gent que vam crear aquesta iniciativa era indispen-
sable la participació activa de tots aquests col·lectius, aportant el seu 
coneixement nadiu a l’activitat, i convertir aquesta cooperació en un 
aprenentatge d’anada i tornada, en una mostra de col·laboració, in-
tercanvi d’opinions, i, sobretot, una immersió en unes cultures d’un 
atractiu, una història i unes possibilitats generoses i molt obertes.

Aquest camí comú amb les diferents comunitats asiàtiques s’origi-
na gairebé sempre amb la visualització del festival i la seva promoció 
a tots els punts de la ciutat i comarca. Les persones que estem darrere 
el naixement del Festival Nits hem estat sempre vinculades al món 
de l’associacionisme i som membres de diverses entitats en les quals 
sempre es donen la mà la cultura i la mirada social. Aquests dos fets, 
la visualització efectiva i sobre el terreny de la proposta i la partici-
pació prèvia en la vida associativa i activista de la ciutat, genera el 
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seu coneixement, la seva descoberta, per part de gent d’origen asiàtic. 
Aleshores és qüestió de temps i de l’enyorada paciència que persones 
de la Xina, l’Índia, el Japó i d’altres territoris vulguin participar en 
una festa i exposició de la seva cultura al lloc que ara els ha acollit. Per 
a nosaltres, aquesta manera d’afegir-se a l’equip del festival és la més 
sincera i productiva possible. No cal una convocatòria específica o una 
recerca en molts casos forçada i cega: mostrant la teva estimació per la 
cultura d’un altre país, la igualtat i el respecte, i el desig i la capacitat 
d’organitzar un aparador de la seva cultura, la seva participació és un 
pas prou natural i coherent.

Molts membres de la comunitat asiàtica de Vic han crescut amb 
el festival i han acabat col·laborant-hi i treballant-hi. En aquests mo-
ments, la meitat de l’equip del certamen és d’origen asiàtic (deu de les 
vint persones) i hi ha un nombre elevat de voluntaris de procedèn-
cia asiàtica. Aquesta interacció i complicitat no només no ha minvat 
la professionalitat del certamen sinó que l’ha reforçat. Un exemple: 
quan rebem una pel·lícula, aquesta va acompanyada del guió dels di-
àlegs en la seva llengua original i en anglès, i cal traduir-la al català i 
preparar els corresponents subtítols. Habitualment es realitza la tra-
ducció a partir dels diàlegs en anglès, però la incorporació d’Anmol 
Verma (Índia), Charleen Cheng i Jin Jin Chen (Xina), Yuko Tanaka 
(Japó), Hara i Hase Jeon (Corea del Sud), Pemba Chotti Sherpa (Ne-
pal) a l’equip ens possibilita fer una traducció directa de la llengua 
original, amb una translació literal i molt rica en referències i matisos. 
És una de les proves més evidents que aquest pont uneix i enriqueix 
les dues cultures i territoris.

L’activisme i la curiositat de bona part de l’equip, i la ràpida i exi-
tosa incorporació de les comunitats asiàtiques (amb l’Associació So-
cial i Cultural de l’Índia de Vic al capdavant), ens va esperonar a obrir 
el festival a d’altres mostres de la cultura de cada país. El certamen 
va néixer, com comentava a l’inici, l’any 2004 amb una projecció i un 
sopar. Aquesta combinació s’ha repetit durant disset anys i és la fór-
mula més exitosa de la programació: una pel·lícula asiàtica i un sopar 
del país d’origen del film. I abans de la projecció, una exhibició d’arts 
marcials, músiques, danses, etc., per amenitzar l’espera i completar 
aquest viatge de coneixement de les cultures orientals. La petició per 
participar al festival d’associacions, escoles, entitats vinculades a am-
baixades i consolats, o els departaments culturals de fundacions com 
l’Institut Confuci de Barcelona o la Fundación Japón de Madrid, va 
obligar els organitzadors a repartir aquestes representacions per tot 
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el programa i espais i, finalment, crear el Més Nits, conjuntament amb 
els centres cívics de la ciutat, i repartir tota aquesta creixent activitat 
en dies previs i punts de tot Vic. Ara mateix, el Més Nits viu el seu 
quart any, amb tallers, cursos, classes de cuina, concerts, conferències 
i exposicions convertides en un annex que fa més gran la programació 
i participació del festival.

El Festival Nits de cinema oriental va assistir a la jornada «Osona 
debats: la cohesió social» per explicar el seu cas, aquesta cohesió so-
cial evident i efectiva en què l’intercanvi cultural esdevé un augment 
de la cultura i intel·lectualitat de les persones que treballen i venen al 
certamen. Vic fa créixer el seu escenari cultural, aprèn d’altres cultu-
res, llengües i maneres de fer, i per a les persones dels col·lectius asià-
tics és una porta oberta per presentar-nos aquests trets identificatius i 
culturals i, a la vegada, aprendre els nostres, compartir-los i sumar per 
ampliar la mirada.

El debat, escoltant tots els ponents i el públic present, ens ajuda-
rà a continuar en aquesta línia d’aprenentatge per seguir treballant 
per al teixit multicultural i associatiu de la ciutat de Vic i la comarca 
d’Osona.
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La cohesió social als barris: barris compartits

Carme Vilaregut i Sáez
Presidenta de l’Associació de veïns i veïnes del barri del Remei

1. Parlem de cohesió social quan el nostre entorn pateix un des-
equilibri creixent entre ciutadans de ple dret d’un mateix territori. 
Factors que generen patiment i obstaculitzen el present i el futur 
d’aquests ciutadans, com ara la precarietat laboral, les onades d’im-
migració, l’envelliment de la població, un baix perfil sociocultural 
de les famílies que l’integren, problemes d’habitatge i mobilitat, 
etcètera. Davant aquestes diferències entenem la cohesió com una 
gran teranyina que suporta tota la comunitat en la qual hi cap tot-
hom, però que es construeix a partir d’una realitat tan fràgil i com-
plexa que pot trencar-se en qualsevol moment.

2. Un dels fils o eixos d’aquesta teranyina seria el sentit de pertinença 
al grup, com bé diuen els experts. Només si ens sentim part estima-
da i activa del nostre entorn, desenvolupem actituds favorables cap 
als altres i cap a nosaltres mateixos. El primer lloc on desenvolupem 
aquest sentit de pertinença és dins la família. Un segon eix serien 
les relacions que establim amb els altres. Després de la família és a 
l’escola on es descobreix que hi ha altres realitats ben diferents dins 
l’aula, al nostre costat. L’escola, amb totes les seves imperfeccions, i 
malgrat la manca de recursos i de voluntat política clara, acull tots 
els infants i desenvolupa els primers models inclusius, de reconei-
xement de la identitat pròpia i de l’altre, de respecte mutu, de coo-
peració i, molt important, genera les primeres expectatives de futur. 

3. Què passa quan l’entorn es distorsiona i no respon al model de so-
cietat que es coneix o que s’anhela? Els nens i nenes creixen aviat i 
ràpidament; miren, observen, qüestionen i es qüestionen; valoren i 
extreuen conclusions i, en base a aquestes conclusions, desenvolu-
pen unes actituds socials o unes altres. La teranyina comença a pa-
tir davant els primers desequilibris: quan no es pot optar a una llar 
d’infants, o l’entorn escolar és clarament de segregació i amb clar 
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risc d’exclusió social, quan les activitats extraescolars no existeixen 
per a una majoria, quan la llengua vehicular no és coneguda, quan 
no es pot anar de colònies, etcètera. El sentit de pertinença propi, 
indestriable però també obert a altres realitats, ha quedat tocat. Us 
puc assegurar, com a mestra, que, segons la realitat d’un entorn es-
colar o un altre, el sentit de pertinença a una nova realitat és ben 
diferent.

4. Aviat em vaig adonar que en sortint de l’escola la vida continuava 
i els meus alumnes aprenien tant o més als carrers i places que a 
l’escola. Un altre eix important de la teranyina són, doncs, les rela-
cions personals i socials que establim amb el nostre entorn. El barri 
entra en acció. El barri, el segon o l’altre gran agent socialitzant i on 
s’aprenen models de convivència diaris sense llibres ni ordinadors. 
I vaig reflexionar sobre el meu barri. 

5. Des dels onze anys que visc al Remei; sempre l’he considerat el meu 
barri. El segon barri més poblat de Vic, el més vertical, el més divers, 
el més viu, el més dinàmic, el més real i, segurament, el més com-
plicat: pel gran nombre de veïns i veïnes que hi viuen; pels grans 
canvis urbanístics que ha patit a mesura que s’ha anat poblant; per 
les característiques de l’habitatge; per les onades d’immigració que 
va rebre i que va rebent encara avui, aquest mes de novembre; per la 
gran diversitat d’orígens, de llengües i de cultures als seus carrers, 
etcètera.

6. Jo vivia a la cooperativa Joan XXIII, construïda pels mateixos tre-
balladors i propietaris segons l’ofici que tenien. Eren gent d’aquí i 
gent d’allà, compartien un objectiu comú, es van conèixer mentre 
treballaven, s’entenien, es van ajudar, mentre la canalla corríem 
pels solars i berenàvem junts. Un cop acabats els pisos, la convi-
vència estava servida i el vincle ben travat. La teranyina no patia 
gens, se sentien part del barri i les relacions eren fortes. Pel celobert 
sonaven sardanes, en Manolo Escobar i un Bob Dylan trencador. 
Uns aprenien català i els altres andalús. Encara avui dia els veïns 
del primer bloc s’emocionen, ens emocionem quan ens trobem. El 
meu reconeixement. Les diferències no eren tantes com els punts 
en comú, i el futur era compartit. Hi va faltar només una cosa: els 
ascensors. Avui dia, la majoria de propietaris han hagut d’abando-
nar-los, com ha passat en molts altres blocs del barri, a causa de 
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l’edat, fet que han aprofitat les immobiliàries per rebaixar preus i 
això ha generat un efecte crida a tota la nova immigració. Havíem 
fet el més difícil, i un petit element de construcció no va permetre 
continuar aquest treball de convivència.

7. Ens adonem que amb l’arribada de les noves onades d’immigració 
el creixement deixà de ser sostenible; les noves cultures vingudes 
del nord d’Àfrica, primer, i de molts altres llocs del món, després, no 
han pogut compartir amb els veïns ni les vivències ni les expectati-
ves abans esmentades. 

8. Des de les administracions les actuacions hi són: hem de parlar del 
programa d’acollida, de programes d’intervenció comunitària, de 
l’intent de repartir alumnes amb necessitats socioeconòmiques i no 
afavorir la concentració d’alumnes nouvinguts en una sola escola, 
del Pla de Barris, que va renovar els nostres carrers del Remei i que 
va deixar a l’aire les actuacions de caire social, etcètera. Són actua-
cions puntuals, febles i inconnexes; són actuacions reactives i parci-
als a les grans problemàtiques presents en un entorn tan vulnerable.

9. Vaig entendre que treballar per a la cohesió social al barri era conti-
nuar l’esforç que fa l’escola al carrer també. Era sentir orgull per un 
eap al Remei que només a l’entrada dona la benvinguda i mostra la 
retolació principal en català, castellà, anglès i àrab. Era reconèixer 
la gran tasca social dissenyant programes de mobilitat per a la gent 
gran, sobre alimentació; tallers adreçats a les dones sobre coneixe-
ment del propi cos, o altres d’interrelacions generacionals entre els 
nens i nenes i els avis més desfavorits. O era somriure quan entro 
a l’oficina del bbva i els treballadors, amb gran respecte, ajuden a 
tothom a l’hora de fer una operació al caixer. Són actituds que fan 
barri, són els fils petits de la teranyina que ajuden a sustentar els 
principals.

10. Treballar la cohesió és esforçar-nos perquè els barris, només pas-
sejant-hi, parlin de convivència i respecte, oferint als veïns segu-
retat, confiança i equipaments que els parlin de present i de fu-
tur compartit: a cada barri hi hauria d’haver carrers i places per 
a tothom, amb bancs i elements per a cada grup d’edat, esponjant 
aquells nuclis superpoblats de vivendes més precàries; espais 
verds; aparcaments gratuïts; comerços de tota classe encarats a 
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servir les necessitats dels veïns; un esplai prop de les escoles; una 
representació de la universitat com a model de futur; centres d’art 
(que no ens toquin l’etc!); oficines d’administració pública, etcè-
tera. Tot allò que han de compartir els veïns i veïnes, tot allò que 
són necessitats comunes, perquè en aquestes convergències i des 
de la diversitat més brutal s’enforteix la convivència i es dissenya 
un futur més a l’abast de tothom. 

11. L’Associació de veïns i veïnes, juntament amb altres entitats so-
cials, fa (o fem) una feina valuosa, voluntària i molt propera als 
veïns. Actuem d’interlocutor entre ells i l’administració. Som, jun-
tament amb altres entitats de caire social i veïnal, un altre fil de la 
teranyina que estén la mà als veïns. Ens encarreguem de generar 
activitats per a tots ells a través de les festes i de petits programes 
socials que facin visibles els punts forts del barri. Recuperem la 
memòria històrica, la tradició, i ho fem mirant també el futur. Llui-
tem al costat de l’administració o sols, si cal, per evitar la margina-
litat i el deteriorament de la convivència que ens assegura un futur 
millor per a tots.
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Compartim la llengua

Dolors Solà Noguera
Mestra i filòloga

M’agradaria començar amb una cita de Juan Carlos Moreno Cabre-
ra, professor de la Universidad Autónoma de Madrid que relaciona la 
llengua amb l’exclusió social:

L’error de partida és pensar que les llengües són exclusivament mit-
jans de transmissió d’informació. Són molt més que això. Són mitjans 
d’identificació i de caracterització de la personalitat i de la idiosincrà-
sia d’una comunitat o col·lectivitat que comparteix determinats pressu-
pòsits, finalitats i unes determinades pautes de comportament. A més, 
les llengües possibiliten que un individu s’integri en una comunitat o 
grup sense haver de renunciar a les seves característiques individuals, a 
la seva peculiar manera de ser. Aquests dos aspectes de les llengües, el 
comunicatiu i l’identificatiu, són absolutament inseparables i molts dels 
prejudicis més perillosos sobre la conducta lingüística sorgeixen quan 
només se’n té en compte un. (Moreno, 2005, 1-2).

El concepte d’exclusió social no es refereix tant a les mancan-
ces materials com a la pèrdua i el trencament dels lligams socials, ja 
que es produeix una ruptura en el teixit social. L’exclusió social no 
es manifesta només en un àmbit. L’exclusió social té uns àmbits de 
manifestació diversos. En general, a la paraula precarietat, que pot 
manifestar-se de moltes formes i de moltes maneres, s’hi ha d’afegir 
la desorientació ideològica, el sentiment d’incertesa i la dificultat de 
construir-se una identitat, és a dir, de tenir un lloc reconegut dins de 
la societat.

La llengua hi té un paper important, perquè l’ascensor social no 
és només ascensor econòmic sinó també cultural. Només ens hem de 
fixar en el nombre de fills i de nets de persones vingudes d’altres ter-
ritoris de l’estat espanyol per comprovar que l’ascens social ha estat 
també cultural. 
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Compartir la llengua és una bona manera de tractar l’altre de tu a 
tu. Sovint, quan interpretem que l’interlocutor no entén el català, ens 
hi adrecem en castellà. Perquè pensem que:

• Tenen molts problemes i només els falta afegir-hi l’aprenentatge 
d’una altra llengua.

• Hi són de pas i no els cal una altra llengua, i la realitat ens diu que 
el nombre de persones que arriben per reagrupar-se és molt alt. 
Moltes persones que van arribar als anys seixanta també es pen-
saven que venien per un temps i que se’n tornarien. A més, ser-hi 
de pas és compatible amb aprendre una llengua.

• És cosa de la segona generació, i no tenim en compte que els pa-
res són els primers referents a la família.

• Per educació, quan, en realitat, sense adonar-nos-en, pot ser una 
forma de discriminació?

• L’important és entendre’s, tant se val en quina llengua.

• Simplement perquè no s’hi pensa i s’ha convertit en un hàbit.

Què podem fer cada un de nosaltres per compartir la llengua amb 
les persones que no tenen el català com a llengua pròpia? El Volun-
tariat Lingüístic (vxl) és un projecte que posa en contacte dues per-
sones: una persona que parla habitualment en català amb una altra 
persona que l’està aprenent, un cop a la setmana durant deu setmanes. 
I això, per què?

La transmissió d’una llengua a nous parlants perquè sigui efec-
tiva ha de ser també afectiva. És a dir, ha d’aconseguir un cert grau 
d’adhesió i d’identificació de l’aprenent amb la comunitat lingüística 
d’acollida. El contacte personal en aquest procés hi té un paper fona-
mental. Amb professors, cursos i aules no n’hi ha prou; això és neces-
sari, però insuficient. L’esforç d’aprendre una llengua i de fer-la servir 
no ha de recaure només en les persones que venen a viure al nostre 
país, sinó que ha de ser concebut com una gran tasca col·lectiva que 
exigeix la mobilització i la complicitat del conjunt de la societat.

Aquest projecte, relativament senzill i fàcil, es proposa com a objec-
tius, d’una banda, fer de la llengua catalana la llengua de comunicació, 
la llengua d’ús entre els autòctons i els immigrants, i, de l’altra, establir 
un interreconeixement entre els participants. Aquests dos objectius 
estan plenament interrelacionats i no s’acompleixen un sense l’altre.
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El Voluntariat Lingüístic fomenta la voluntat de pertinença i re-
força la identitat de totes dues parts. En aquest projecte, tothom hi 
participa de manera lliure i solidària. La voluntat de les persones 
nouvingudes d’aprendre la llengua del país que les acull demostra 
que fan un esforç per adaptar-se aquí, sense que aquest fet comporti 
una renúncia a la seva identitat d’origen. Ben al contrari: a aquesta 
identitat d’origen, hi sumen la identitat d’acollida. La llengua no es 
pot desvincular de la identitat ni del sentit de pertinença. Tanmateix, 
la identitat no s’ha de limitar pas al lloc d’origen, sinó que pot ser 
múltiple, complexa i alhora enriquidora. La identitat no és genètica 
ni biològica, sinó que prové de la llibertat. Cadascú és el que lliure-
ment escull ser. En canvi, l’antagonisme o la incompatibilitat d’iden-
titats desassossega els individus i fa que les societats esdevinguin 
més conflictives. Aquest procés identitari té també un efecte mirall 
o d’eco amb autòctons que, amb aquesta experiència, prenen consci-
ència de la importància de la llengua com a element indestriable de 
la identitat. 

Motiva l’aprenentatge i fomenta el lligam emocional. És una oca-
sió de conèixer el bagatge cultural, social i lingüístic dels nouvinguts. 
D’aquesta manera, la llengua adquireix per a ells un valor instrumen-
tal i emotiu alhora. Aquest fet ha reforçat la seva motivació, que és un 
factor fonamental de tot procés d’aprenentatge. 

Facilita la cohesió social. Les persones procedents de la nova im-
migració manifesten una voluntat de participar en la vida social, de 
conèixer l’entorn i de fer amics amb la gent d’aquí. La llengua esde-
vé, així, un mitjà que els ha obert el camí cap a la inclusió social. La 
llengua no és per si mateixa un element d’inclusió social, sinó que és 
l’eina que permet relacionar-se amb l’entorn que les envolta, conèixer 
altres persones i fer ús dels recursos que la societat ofereix. Per als 
autòctons és acceptar aquesta realitat i participar en aquest projecte 
comporta, també, conèixer l’altre. 

Aquesta experiència demostra que la implicació de la societat civil 
en l’acollida de la nova immigració fomenta la cohesió social i contri-
bueix a definir un model de convivència basat, més enllà de la toleràn-
cia, en els principis de la llibertat i de la solidaritat. 

Complementa l’aula amb el carrer. És un bon sistema per comple-
mentar l’aprenentatge de l’aula amb la pràctica al carrer. Aprendre 
una llengua és, sobretot, aprendre a comunicar-se en situacions reals 
molt diverses de la vida quotidiana.



72

Promou l’ús social de la llengua. El projecte també ha servit perquè 
els participants catalanoparlants prenguessin més consciència de la 
seva responsabilitat individual amb relació al coneixement i a l’ús so-
cial de la llengua. La llengua és un bé comú que hem heretat, que cal 
preservar i que tots hem de contribuir a transmetre. La tasca de pro-
moure l’ús social de la llengua és un aspecte essencial que ha d’acom-
panyar la integració de les persones que volen viure al nostre país.

El coneixement de la llengua no és l’únic factor del procés d’inclu-
sió social, però és sens dubte una eina sense la qual la inclusió és par-
cial. En aquest factor d’inclusió social tothom hi té un paper. Aquest 
és el gran repte, perquè compartir la llengua és un benefici individual 
i un benefici col·lectiu alhora. Tothom hi surt guanyant. És important 
que la societat segregui idees, potenciï iniciatives que promoguin el 
coneixement de tots plegats, i que aquestes siguin atractives i que fa-
cilitin la convivència.

Referències bibliogràfiques
Moreno, Juan Carlos (2005). «La diversitat lingüística mundial a l’era 

de la globalització». A: Moreno, Juan Carlos; Serrat, Elisabet; Ser-
ra, Josep M.; Farrés, Jordi. Llengua i immigració. Diversitat lingüís-
tica i aprenentatge de llengües. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Benestar i Família («Llengua, immigració i ense-
nyament del català», 1), p. 1-53. 
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Pràctiques de llibertat transformadores

M. Assumpció Martínez Artero
Col·laboradora en diferents moviments socials i feministes

Sólo le pido a Dios

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente

que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.

Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente
que no me abofeteen la otra mejilla

después que una garra me arañó esta suerte.

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente

es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente

es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente

Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente

si un traidor puede más que unos cuantos
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente

desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente

es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente

LEÓN GIECO (Argentina, 1978)
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Agraïments a l’Ateneu de Vic, la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu, el Casino de Vic, el Consell Comarcal i, 

especialment, a la Montse Solerdelcoll, ànima d’aquesta 
jornada, que amb la seva discreció i bondat ha pensat que jo 

podia explicar-vos alguna cosa interessant. 

Aquest article, igual que en el seu moment la presentació, pretén ser 
una mostra sincera i transparent, plena d’emocions personals. De fet, 
la taula va ser una bona excusa per fer un exercici introspectiu per 
entendre què és allò que m’interpel·la a mirar de ser allà on puc ser 
útil i, alhora, aprendre per canviar situacions que em resulten injustes 
i, molt sovint, indignes pel fet de ser inhumanes. Soc, en qualsevol cas, 
una aprenent de bruixa; afortunadament, en aquest món hi ha molta i 
molt bona gent que fa molta i molt bona feina. Vagi per endavant, però, 
que estic disposada a aprendre cada dia i a esforçar-me tant com sigui 
necessari. 

1. Definició 
Un primer obstacle a superar és el de poder definir la cohesió social 
per tal de poder entendre com, d’alguna manera, participem en la seva 
construcció. I la primera conclusió que n’extrec és que és un concepte 
impossible de delimitar i que, en tot cas, no el podem delimitar en tant 
que parlem de la mateixa contradicció inherent a la condició humana 
i, òbviament, emmarcada en el sistema capitalista en el qual vivim. En 
aquest sentit, 

• la condició humana: pel fet inherent que com a éssers humans 
necessitem formar part d’alguna comunitat, d’alguna cosa i, al-
hora, voler ser únics i diferents. La contradicció de ser tractades 
com a iguals i, al mateix temps, que es valori la nostra diversitat.

• el capitalisme: el canvi i la innovació són els principals motors 
del capitalisme, però els individus aspirem a un sentit de per-
tinença i volem viure bé i de forma segura en el sistema. És per 
això que es donen constantment tensions entre l’estabilitat i la 
transformació que les persones, comunitats i ciutats ens veiem 
obligades a negociar. 

Entenc la cohesió social com els «vincles entre els membres d’una 
societat, la confiança mútua, la identitat, la inclusió, la solidaritat, el 
compromís i els valors compartits, podent-se inscriure en camps com 
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el polític, econòmic i cultural» (Baker i Obstfeld, 1999; Forrest i Ke-
arns, 2001; Klein, 2013), en contraposició, doncs, a l’exclusió social 
(entesa com els processos confluents de ruptura social en l’economia, 
la política o la mateixa societat amb aspectes com la pobresa, els sa-
laris baixos, habitatges en condicions infrahumanes o insalubres, en-
torns de violència o desintegració social; però també com a aïllament, 
marginació i debilitat de llaços socials) i, per tant, penso que crearem 
cohesió social quan siguem capaços de crear llaços amb el grup inter-
accionant components com: 

• l’emocional
• el laboral
• la unitat en el grup
• les relacions socials

Amb tot, i com a conclusió, veig impossible que una societat que 
es vulgui desenvolupar no desenvolupi i faci un exercici actiu de la 
cohesió social. De la mateixa manera, no veig una societat que no s’en-
fronti a les bases del capitalisme si vol aspirar a construir un futur de 
tots i per a tots. 

2. La pròpia identitat
Aquesta és la història d’una nena, que va néixer en una família de tre-
balladors: el pare, andalús, i la mare, tot i ser catalana, filla d’andalu-
sos; la seva vida s’havia bastit amb tradicions andaluses i llengua cas-
tellana, i així va construir també la vida d’aquesta nena. 

La família viu en un barri edificat als anys seixanta, un barri de pes-
cadors construït ex profeso per a què hi poguessin viure els treballa-
dors que van venir a cobrir les necessitats d’un nou port en un poble 
català. Tot i que el seu pare no és fruit de la immigració, ja que no 
tenia previst quedar-se, les expectatives de tenir feina, guanyar-se bé 
la vida i una noieta amb pantalons grocs que vivia a Arenys de Munt 
van ser motivacions suficients per atrevir-se, des de zero, a començar 
una nova vida. 

El barri és un espai concret, fora del poble, on tothom es coneix i 
reconeix. Un barri amb les seves pròpies celebracions i la seva pròpia 
idiosincràsia. Després hi ha el poble, on viu la gent del poble, amb el 
seu idioma i els seus costums, que són diferents als del barri (malgrat 
que al barri hi ha molta gent immigrada, no només d’Andalusia, sinó 
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també de Catalunya, molts vinguts de Sant Carles de la Ràpita, no par-
lava exactament igual).

No hi ha conflictes, en aquest entorn conegut i tancat. 
I, llavors, aquesta nena va a l’escola i, de cop, té el repte d’un nou 

idioma i la possibilitat de cantar cançons noves que a casa no es can-
taven i conèixer tradicions que desconeixia, i fa amics fora del seu en-
torn. Però no va a casa d’aquests amics, ni aquests amics van a casa 
seva. No és conscient d’aquest fet com un problema. 

Després, la família se’n va a viure al poble. I la nena, després, va a 
l’institut i a la universitat, i, amb perspectiva, s’adona que és la prime-
ra amb estudis superiors de tota la família. I quan torna al barri, de 
visita, a veure algun parent, ja ho veu tot diferent. 

3. La pertinença al grup
El 1964, Francisco Candel va escriure un llibre que intentava expli-
car amb experiència i números el que havia estat la gran migració per 
part de persones d’altres comunitats a Catalunya; eren «els altres ca-
talans». 

Aquesta nena, que soc jo, que he nascut ja als anys setanta, malgrat 
haver nascut després de la publicació del llibre, és evident que era part 
del seu llibre; era la filla d’andalusos que ja havia nascut en terres cata-
lanes i que ja havia fet el procés de canvi i d’integració. 

Però igual que es planteja l’autor, jo em pregunto: a partir de quin 
moment aquesta nena és catalana? Ho determina el lloc de naixement, 
l’ús de la llengua, la integració en la cultura i les tradicions, el bar-
ri on vius? O ens plantegem que, definitivament, som allò que els al-
tres et deixen ser o et reconeixen que ets? És evident que hi ha molta 
gent que estudia i es planteja aquestes qüestions. Però jo m’interrogo 
perquè soc part i resposta d’aquesta pregunta i crec que la resposta és 
una mica de tot, però especialment el reconeixement. 

En Candel explicava en el seu llibre una anècdota: 

Días atrás estuve en la «Ciudad Satélite» de San Ildefonso, un núcleo 
urbano entre Hospitalet y Cornellà nacido allí como por ensalmo. Unos 
amigos míos tienen montada una academia de primera enseñanza. Ellos 
me invitaron a verla y fui. Obsesionado ya por este libro que estoy es-
cribiendo, me pasé el rato inquiriendo detalles sobre los pobladores de 
aquella ciudad. Al enseñarme las aulas, unos cuartos pequeños de es-
casa cabida, donde había cuarenta alumnos amontonados y apretados, 
pregunté al profesor de una de ellas cuántos niños catalanes tenía. El 
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maestro, que comprendió mi pregunta o a lo menos por donde iba, me 
contestó: «Dos, máxime tres». Pero ya más de la mitad de niños, atentos 
a la pregunta, habían levantado la mano y exclamado: «Señor maestro, 
yo también soy catalán». Y yo les dije: «Sí, es verdad que lo sois». Aparte 
de la emotividad de la cosa, aquellos niños acababan de darnos una gran 
lección. (Candel, 1965)

Aquesta resposta em porta a pensar que, en tant que parlàvem dels 
«altres catalans», hem de valorar que això també s’aplica a les per-
sones que procedeixen d’altres llocs del món, tal com es planteja el 
mateix autor, juntament amb Josep Maria Cuenca, en el seu llibre Els 
altres catalans del segle xxi, del 2000 i publicat el 2001, absolutament 
vigent en l’any 2020. 

I em plantejo, com a part de la resposta, que som allò que els altres 
ens reconeixen que som. Jo em puc sentir part o no d’un lloc sempre 
que l’entorn em reconegui que en formo part o no o que no es qüesti-
oni la meva pertinença. 

Però en l’interior d’un mateix els dos mons, l’íntim i el familiar, i el 
de la societat on estàs i que et construeix socialment, conviuen i so-
vint entren en conflicte. I entren en conflicte perquè t’adones que les 
teves arrels són diferents als nous costums que estàs aprenent, i tots 
dos mons t’agraden i sovint es confronten. Perquè tens una llengua 
materna, però fas també teva la nova llengua, que molt probablement 
serà la llengua que ensenyaràs als teus fills, si en tens. I no vols ser una 
traïdora.

Però tornant a la qüestió, per crear una societat cohesionada, l’altra 
part t’ha de reconèixer com a part i, per tant, la màxima que Candel 
expressava com «els altres catalans» es redueix a dir que no es tracta 
dels «altres», sinó que són catalans. 

Aquesta nena, que després tindrà l’oportunitat d’anar a la universi-
tat, valora i accepta que és una persona amb sort, perquè l’han educat 
en una escola catalana que es considerava laica i progressista. De forma 
natural, s’educa en coeducació i valors i el seu entorn està ple de refe-
rents femenins que li permeten no limitar els seus somnis. L’educació 
es converteix en una eina indispensable per a la cohesió, sens dubte. 

4. Els privilegis
Malgrat ser conscient que formo part de les estadístiques del Sr. Can-
del, més enllà d’haver nascut i crescut en unes circumstàncies fami-
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liars i socials concretes, cal fer l’esforç d’observar-nos per veure que, 
malgrat tot, hi ha un llistat de privilegis que ens permeten col·lo-
car-nos en una posició d’avantatge davant de moltes altres persones 
del nostre entorn i societat. Ser conscients dels privilegis ens permet 
ser més conscients també d’altres realitats. 

La meva condició de dona treballadora, que em posiciona en un 
lloc concret socialment, en tant que societat masclista i patriarcal, té 
el contrapès de privilegi, com és el fet de ser blanca i europea, tot un 
luxe quan veus com tantes dones es veuen condicionades pel seu color 
de pell i/o el seu lloc de naixement en la mesura que som una societat 
racista i classista. 

De la mateixa manera, la meva condició de classe no m’ha impedit 
anar a la universitat i, per tant, formar-me, i això ha estat un privilegi 
que reconec com a tal i, en aquest sentit, confirmo que la formació és 
un privilegi al qual moltes persones no tenen accés, i que ha de ser 
objecte d’esforç comunitari facilitar aquest dret. 

La construcció del gènere també pot ser un privilegi en tant que 
ser cisheteronormativa (és a dir, haver nascut amb genitals femenins, 
sentir-me dona, en consonància amb els genitals i, per acabar, ser 
heterosexual) és un avantatge en aquesta societat en la qual no s’ac-
cepta aquelles persones que surten de la norma. 

5. Desconstruir-se la pròpia construcció social
Més enllà de l’aprenentatge adquirit a la pròpia escola, existeix un 
aprenentatge ambiental, social, en tant que éssers que formem part 
d’una societat que ens condiciona, ens educa i ens col·loca en un estrat 
concret d’aquesta mateixa societat. 

La societat en la qual vivim, doncs, condicionarà la nostra educació 
i formació com a persones integrants d’aquesta societat. Una socie-
tat masclista i patriarcal, una societat racista i classista, una societat 
capitalista, les quals tenen una gran influència. Per això cal detectar i 
veure aquests aspectes per a poder-nos desconstruir en aquesta cons-
trucció social, perquè al final aquesta construcció és plena de prejudi-
cis. Sens dubte és indispensable fer-ho per facilitar la cohesió social. 

Aquest exercici suposa una lluita interna constant per trencar els 
estereotips educacionals i socials, per veure persones i no problemes, 
per lluitar contra rumors i prejudicis. 

En definitiva, la contradicció humana en tot el seu rigor a fi i efecte 
de superar-ho. 
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6. Treballar per transformar: que les nostres accions no 
siguin assistencials sinó transformadores. Treballar, en 
definitiva, per a la cohesió social
Manuel Castells, professor emèrit de Sociologia de la Universitat de 
Califòrnia, Berkeley, i professor de comunicació a la Universitat del 
Sud de Califòrnia, sociòleg i economista, ens deia en una conferència 
al Centre d’Estudis Públics (cep) el 6 de novembre del 2019 que «els 
moviments socials són aquells que busquen l’emergència, la difusió, el 
debat de noves formes culturals. La gent està qüestionant els principis 
de funcionament de l’estat i la classe política no està escoltant la gent».

En plena crisi del sistema, es fa necessari la creació de nous mo-
viments socials; per això, diu, s’ha produït aquesta explosió de mo-
viments, que no busquen un canvi de sistema, sinó una forma de de-
núncia perquè ja no es pot més: ens enfrontem al sistema (policies, 
estat...).

Transformar el sistema, des de la llibertat de no tenir cap deute de 
lleialtat amb ningú més que amb la pròpia consciència, treballant

• Per aconseguir una societat i una administració pública no mas-
clista.

• Per no permetre el paternalisme d’una societat i d’una adminis-
tració pública patriarcal, que no va al fons del problema.

• Per aconseguir una societat i una administració pública que no 
sigui racista ni classista.

• Perquè aquesta societat i administració pública no es supediti a 
les exigències del sistema capitalista i el capital.

• Per enderrocar el poder dels països colonialistes i imperialistes.

I un interminable llistat de greuges que justificaran el creixement 
de moviments socials, de lluites concretes i lluites generals, que ens 
aniran mostrant les desigualtats existents. 

Moltes vegades ens trobem en situacions en què la societat que ens 
envolta, i la pròpia administració pública, és el reflex de la societat 
masclista en la qual vivim, començant per com es compten les vícti-
mes de violència masclista, excloent aquelles víctimes fora de la re-
lació de parella o els propis fills, que no qüestiona les bestieses d’un 
grup polític que defensa una suposada «ideologia de gènere» que és 
clarament feixista. Quan veiem que, malgrat la igualtat formal, legal, 
les dones cobren menys, treballen en llocs de treball menys remune-
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rats i que, naturalment, són infravalorats. Perquè ser antifeixistes és 
una condició indispensable i prioritària. 

No reconèixer el treball de la llar com a treball, o el de les cures. 
Aquí, Sílvia Federicci i la seva «revolució zero» són un crit al cel molt 
revelador: un treball que sense la seva existència el capitalisme no re-
sistiria. 

Les actituds més simples i bàsiques, com haver d’explicar la neces-
sitat de quotes en contra de la meritocràcia que posa les dones deu ca-
selles enrere. L’existència de sostres de vidre i de terres enganxifosos, 
menys coneguts però més perillosos en tant que moltes més dones s’hi 
veuen atrapades. 

Lluitar davant d’aquelles persones que veuen el feminisme com 
una pràctica en contra de l’home en lloc d’una veritable eina transfor-
madora d’igualtat; no poder qüestionar l’ús del masculí en el llenguat-
ge perquè hi ha qui encara pensa que elles no s’han d’ofendre per viure 
en masculí, però ells s’ofenen si els inclous en el femení. 

Que encara hi hagi gent (i països) que creguin tenir drets sobre el 
meu cos quan em quedo embarassada.

Donar eines de treball, no assistencials. Hem de poder donar la ca-
nya per a pescar, no el peix. 

Lo importante, realmente, es ayudar al hombre a recuperarse. También a 
los pueblos. Hacerlos agentes de su propia recuperación. Es, repitamos, 
ponerlos en una posición conscientemente crítica frente a sus proble-
mas. El asistencialismo, al contrario, es una forma de acción que roba al 
hombre condiciones para el logro de una de las necesidades fundamen-
tales de su alma —la responsabilidad. […] En el asistencialismo no hay 
responsabilidad, no hay decisión, sólo hay gastos que revelan pasividad 
y «domesticación». […] soluciones, repito, con el pueblo y nunca sobre 
o simplemente para él. (Freire, 2015)

L’administració pública ha de superar els límits patriarcals en els 
quals es troba inserida, com quan la llei parla d’«el bon pare de fa-
mília» com a referent de bona conducta, o «el bon comerciant» com 
a bon gestor. El dret, la salut... Superar la mirada androcèntrica per 
poder créixer, evolucionar, cohesionar. 

Les pràctiques discriminatòries a les escoles, en les mateixes or-
denances municipals, en les actuacions policials... No hi ha límits. En 
aquest punt hem de defensar sense fissures la paradoxa de Poppe so-
bre el feixisme i la seva tolerància, que entén que ha de ser zero en 
tant que la tolerància no serà una pràctica del feixisme. 



81

Posar al centre de les polítiques i decisions les persones i no el ca-
pital, que no té vergonya en limitar els drets dels treballadors (sou, ju-
bilació, jornada laboral, indemnitzacions) per seguir guanyant diners, 
que ens explota i que, en termes quantitatius, considera els treballa-
dors com a esclaus, que controla el poder, al qual obliga a prendre de-
cisions al seu favor, finançant els partits polítics. Hem d’exigir políti-
ques transformadores. 

La necessitat imperiosa de trencar amb la idea que el sistema ca-
pitalista és igual a democràcia, quan el capitalisme és un sistema eco-
nòmic, i la democràcia és un sistema de govern, que tampoc és garant 
dels drets humans, civils i polítics, i que, malgrat que s’enllacen, cal 
diferenciar-los.

No acceptar la ignomínia d’un poder judicial corrupte o la impossi-
bilitat d’assoliment de la llibertat d’un poble. 

I malauradament, quan creus que fas un pas endavant, el sistema 
t’empeny enrere; així que no hi ha més remei que continuar treballant.

 

7. Reflexió final
Faig una reflexió final que em retorna a l’inici d’aquest escrit, a la can-
çó de Léon Gieco, i que em permet justificar que espero que, en aques-
ta vida, el dolor, la injustícia, la guerra, l’engany o el futur no em siguin 
indiferents per poder-me encarar a ells i lluitar-hi des de la més humil 
de les posicions. 
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Relat de la taula del debat públic

Montserrat Solerdelcoll Ralló
Pedagoga

Del sentit
Una llarga taula acull les vuit persones que han presentat les ponènci-
es recollides en els capítols anteriors. L’Ester Busquets i en Rafa Ma-
dariaga pertanyen al món del saber: la universitat; de l’àmbit de la po-
lítica municipal, en Miquel Franch i la Betlem Parés, i de la comunitat 
i les entitats, la Dolors Solà, la Carme Vilaregut, l’Assumpció Martínez 
i en Quim Crusellas. El propòsit no és altre que compartir un diàleg 
que vinculi els sabers i les experiències per orientar estratègies i pràc-
tiques de relació comunitàries que incideixin en la multicausalitat de 
la desigualtat i l’exclusió tot generant confiança en la nostra capacitat 
humana de transformar el present.    

Criteris de veracitat: repensar la vida en comú 
La conversa s’inicià fent visible la tensió, fonamental i complementà-
ria, entre la perspectiva de justícia igualitària —els drets i els deures— 
i la perspectiva de l’atenció o cura de les persones. Tensió que va anar 
ressonant contínuament com una música de fons. 

La ponència de l’Ester Busquets havia introduït el mot «cuidada-
nia», acceptat avui dia per l’acadèmia com a categoria de pensament 
epistemològic. Repensar el context comarcal i els vincles socials des 
de la «cuidadania» reflecteix una realitat diferent a fer-ho des de la 
«ciutadania». Aquest últim és un criteri formal que deixa a la freda 
intempèrie administrativa tant a persones que conviuen amb nosal-
tres sense disposar d’un document d’identificació com a aquelles que 
viuen situacions diverses de precarietat i exclusió. Dota de drets i 
deures a uns i margina a altres. I fou precisament aquesta tensió que 
l’acurada exposició d’en Rafa Madariaga, analitzant els dos grans in-
dicadors que condicionen la cohesió social: la desigualtat econòmica i 
la segregació residencial de la població migrada a la comarca d’Osona 
—la renda i l’accés a l’habitatge—, va fer emergir. 
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La seva diagnosi, objectiva i detallada, permeté trencar creences 
distorsionades, actituds i estereotips sobre la configuració cultural de 
la població osonenca. També apuntalava els aspectes als quals caldrà 
estar amatents si es volen reduir les desigualtats. De fet, pel que fa a la 
situació econòmica, la comarca «no difereix dels efectes de la globalit-
zació en les dinàmiques nacionals, estatals i mundials caracteritzades 
per un increment general de la desigualtat». I amb relació a la segre-
gació residencial de la població migrada, si bé hi ha concentracions 
a la zona sud de Vic, la zona central de Manlleu i la zona sud de To-
relló, no es detecten guetos, la qual cosa portà a pensar que aquestes 
són les raons per les quals a Osona es viu una certa «pau social». No 
obstant, es va remarcar que la recerca analitza dades oficials, invisibi-
litzant vides, treball submergit i situacions de precarització, com ell 
mateix reconeixia: «Tota l’estona que preparava aquesta aportació he 
mantingut molt el respecte pels companys de treball, que són els qui 
realment estan al peu del carrer i detecten més enllà de la diagnosi les 
problemàtiques reals. Puc utilitzar moltes dades, processar-les o des-
plegar-les des de l’espai; però qui realment sap allò que està passant 
és qui està en una oficina, en un barri determinat, en una ciutat de-
terminada i rep persones, com deia en Miquel Franch, que demanen 
atenció, aliments... Situacions que per a mi no hi són, i em sap greu 
dir-ho. En aquest nivell especial no ens permet detectar si realment en 
aquella mitjana hi ha problemes socials d’accés a l’habitatge, a drets 
bàsics. Això no ho podem detectar».

Són dues realitats diferents i contraposades, la «verificada estadís-
ticament» i la que es viu diàriament en els municipis d’Osona? Com 
es vinculen una i altra? Hi ha realment una distància insalvable entre 
les dades i la vida, entre el món acadèmic, el tècnic i el carrer? Irromp 
una disjuntiva infranquejable? En aquest sentit, ell mateix va precisar:  
«No crec que una sigui millor que l’altra sinó que són absolutament 
complementàries. És a dir, des d’un punt de vista d’anàlisi, de diagno-
si; des d’un punt de vista d’intervenció o de disseny d’intervencions, la 
diagnosi serveix per dir: “Ei, aquí tindrem problemes, aquí s’està con-
centrant una problemàtica, això està evolucionant en un sentit o en 
un altre”».  La diagnosi és la brúixola que marca l’horitzó; però havia 
quedat obert que tot allò que ens interpel·la del present no es genera 
a partir d’un percentatge estadístic sinó per una posició de «cuida-
dania». La preocupació tant per allò que ens passa com per allò que 
li passa a l’altre. Posició, per altra banda, que esdevindrà clau per fer 
possible pràctiques polítiques transformadores. 
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Construint vida habitable: el gran nus
La situació de l’accés a l’habitatge va ocupar una part important del 
debat. De fet «saber-nos a casa», fer «vida habitable» és condició ne-
cessària per garantir la cohesió social. Allò que ens permet rebre i do-
nar reconeixement mutu. Afrontar els reptes d’aquest present ple de 
contrarietats i dificultats com també de respostes, esforços i projectes 
en tots els àmbits, tant en el polític com en la comunitat. Com deia en 
Miquel Franch, pel que fa a la política municipal, Osona disposa d’ex-
periències de cooperació que caldria tenir en compte, i més en aquests 
moments, com esmentà l’Ester Busquets, on s’observa una tendència 
social a subratllar més la diferència que la igualtat. Gairebé a l’inici 
del debat, un participant de la sala va remarcar l’aportació d’en Mi-
quel Franch, subratllant la contrarietat que li suposava que «la Fun-
dació Antiga Caixa Manlleu promogui aquest debat quan participa, 
atès que és d’un banc, en els desnonaments», i per al·lusió la Cristina 
Vilaró va clarificar la qüestió, tot puntualitzant que «l’organització —
no l’esponsorització— és d’una fundació que col·labora amb l’Ateneu 
de Vic. És una fundació més de la ciutat, no una entitat bancària». Un 
aclariment que, de fet, constatava que el debat és un clar exemple de 
la rellevància del dinamisme de les entitats d’Osona. Va ser la mateixa 
persona esmentada anteriorment qui realitzà una proposta vinculada 
a la problemàtica d’accés a l’habitatge: «Que hi hagi tanta gent que viu 
en una situació de precarietat pel que fa a l’habitatge és escandalós. 
Hauria de sortir d’aquí una proposta, o si més no, elevar-ho política-
ment, sigui al Consell Comarcal o no sé on, però que es pressionés 
públicament. Hem de desobeir algunes qüestions que són socialment 
inassumibles. Farem el diagnòstic, però hem de partir d’un escenari 
i desobeir algunes qüestions que són inacceptables». En consonàn-
cia amb aquesta proposta, l’Assumpció Martínez subratllava el des-
tí que sembla apuntar en un futur —per no dir present— immediat: 
«L’habitatge és un repte, sobretot perquè hi ha un descontrol en el 
valor de l’immoble, tant de compra com de lloguer. No hi ha manera 
que els governs i les institucions públiques treballin per controlar-lo 
i regular-lo. Per altra banda, Vic ha tingut la necessitat de crear una 
plataforma per treballar aquesta problemàtica. Això vol dir que hi ha 
unes necessitats que no s’estan cobrint, aniran creixent i seran encara 
més evidents. Ens trobem que part del parc d’habitatge és propietat 
de bancs; però més que bancs són fons que utilitzen aquests immobles 
per seguir especulant en la lògica d’aquest sistema capitalista. Hi ha 
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documents que expliquen la gravetat de tot plegat, perquè no és una 
qüestió ni de Vic, ni d’Osona ni d’Espanya. Si encara resulta que es fan 
lleis per crear una societat com és la Sareb (Societat de Gestió d’Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària), que comprarà immobles 
i que després serà subvencionada per l’Estat amb milions, i a partir 
d’aquí se suposa que ha d’anar venent el patrimoni també al fons vol-
tor, que el que farà serà seguir especulant amb l’immoble i no retor-
nar aquests diners. En breu ens trobarem que el deute se socialitzarà 
i l’acabarem pagant entre totes plegades. L’habitatge és un problema, 
però esdevindrà “el problema”, i és aquí on han d’esmerçar els esfor-
ços més grans totes les entitats que treballem per a la cohesió social».

Tothom va estar d’acord que l’habitatge és un dels reptes d’aquest 
present en el qual convergeixen totes les injustícies socials d’un sis-
tema que normalitza privilegis i desigualtats. Miquel Franch afegia: 
«Les entitats bancàries són el que són. Va passar el que va passar. Es 
van quedar els habitatges amb millors condicions i se’ls estan traient. 
Aquests han estat cedits a la Sareb, a grups d’inversió, fons voltors al-
guns; per tant, en aquests moments hi ha entitats,  oficines obertes —al 
carrer Verdaguer n’hi ha més d’una— que tenen habitatges i que els 
han passat a immobiliàries i promotors perquè els venguin a uns preus 
ics. En canvi, s’està oferint als ajuntaments, a través de la Sareb, habi-
tatges que no reuneixen les condicions d’habitabilitat.  L’Ajuntament 
de Vic, per exemple, ha fet un important esforç per aconseguir habi-
tatges d’entitats bancàries, però, evidentment, quan li cedeixen un ha-
bitatge que no té cèdula d’habitabilitat, no hi pot invertir». Remarcant 
la importància de l’accés a l’habitatge, la Carme Vilaregut, des de la 
seva experiència i vida veïnal puntualitzava: «El problema de l’habi-
tatge al barri del Remei el patim. Hi ha blocs de pisos buits i hi ha 
ocupes que estressen encara més el barri. Però vull introduir que quan 
s’ha dit que l’habitatge és un problema potser és el problema més greu, 
perquè l’habitatge és un dret fonamental del qual en deriva la forma 
de viure de les famílies i la manera de relacionar-se entre elles». Amb 
les seves paraules es feia visible la rellevància de la tensió de la qual es 
parlava anteriorment. S’estan normalitzant lògiques de mercat i políti-
ques que minen el dret a viure des de la perspectiva de justícia menys-
tenint, alhora, els efectes en les vides concretes de les persones. Es 
naturalitza la precarietat de qui no hi té accés com si es tractés d’una 
incapacitat individual. Disposar d’un habitatge és quelcom més que 
un dret. No és tan sols la necessitat d’un sostre sinó la condició bàsica 
per viure i establir vincles amb els altres, per fer «vida habitable». 
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De la responsabilitat política: velar allò que passa, la por
Aprofundint el que es deia, en Miquel Franch esmentà dos nusos que 
cal fer visibles per poder-los deslligar: «Hi ha un altre problema que 
s’ha de dir i és que algun ajuntament té por de gestionar immobles, de 
l’efecte crida que creuen que genera: “Si ho soluciono sé que vindrà 
més gent”. És així de clar, no ho dic jo, es veu parlant amb polítics 
d’ajuntaments. Per altra banda, es constata, si mirem els empadrona-
ments sis mesos enrere i ara, el creixement de la població que abans 
en Rafa Madariaga ens deia d’on venia. I hi ha por; i quan hi ha por, 
allò que no pots fer és posar-te el vel, girar-te i marxar sinó afrontar 
el problema, buscar-hi solucions. Sumar esforços i mirar de comen-
çar de nou, i exigir que administracions superiors també hi siguin». 
Seguint amb aquesta necessitat del paper de les administracions per 
encarar el dret a l’habitatge, també va fer esment a un buit polític que 
li va estranyar mentre realitzava la cerca per a la seva ponència: «Pen-
so que hi ha d’haver una suma d’esforços, un lideratge —a la nostra 
comarca i arreu. Vaig parlar amb el Consell Comarcal per saber quants 
habitatges de promoció pública hi ha Osona. La resposta va ser que no 
es disposava d’aquestes dades. Resulta que al Consell Comarcal hi ha 
un servei d’habitatge on tots els municipis hi van a gestionar. Hi ha 
coses que no entenc. Com es viu des del Consell tot això? És un repte 
de cara al futur? Hi ha molts habitatges ocupats a Osona, i seguint pel 
mateix ordre: començant per Vic, seguint per Manlleu i Torelló... i no 
puc dir res més, perquè no conec els altres municipis, però aquí s’hi 
ha de treballar». I subratllava, com l’Assumpció Martínez, la neces-
sitat de sumar esforços per trobar, amb la comunitat i les diferents 
administracions, respostes: «La pah se l’ha d’escoltar, se li ha de donar 
suport; i s’ha de seure amb les institucions i amb tothom, i, des d’aquí, 
trobar solucions... Que no les trobarem totes, segur que no». 

Al mateix temps, l’experiència del Pla de Barris de l’Erm de Man-
lleu, exposada per la Betlem Parés, havia fet visible precisament «una 
resposta integral coordinada entre administracions amb la implicació 
de les entitats cíviques i socials de regeneració urbana, tant des de 
la vessant urbanística com de la cohesió social». En aquest sentit, la 
Carme Vilaregut aportava una anàlisi crítica de les repercussions en 
la vida social a Vic, que també va accedir a la convocatòria de la Llei 
de Barris amb la mateixa voluntat: «Els barris parlen per si sols. El 
Remei parla per si sol. Els habitatges Montseny parlen per si sols. Són 
espais tancats, protegits, fins hi tot hi ha un centre cívic, hi ha un punt 
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Òmnia; però resulta que són espais inconnexes. A l’escola d’adults s’hi 
fan activitats, s’hi fa cuina; perfecte, perquè els infants dels pisos dels 
habitatges Montseny veuen que hi ha una escola, veuen que s’hi fan 
activitats. Ara, totalment inconnexos, els programes. Tants professio-
nals que lluiten pel treball social i tan poca feina que fem! No anem 
bé, no ho estem fent bé; siguem més resolutius! Al Remei, en canvi, el 
segon barri més poblat de la ciutat, resulta que no hi ha centre cívic, 
no hi ha esplai, hi ha escoles a la perifèria: la Sínia, com més enllà, 
millor... Jo encara l’hauria posada més lluny. No pot ser, no pot ser! 
I els habitatges verticals. Hi ha places? No, no hi ha places... Ara es 
començarà a edificar la plaça de la Noguera. On han de jugar els nos-
tres infants? On han de ser els punts de trobada que generin cohesió 
social? On hem de fer les festes? On hem de guardar la tradició? On, 
la llengua? Les associacions de veïns són febles i fràgils també, hi som 
després de la feina... Ens costa interlocutar amb els nostres veïns, amb 
els d’aquí també».

S’havia posat el dit a la ferida. S’entenia que totes les administra-
cions poden i haurien de fer molt més per solucionar les problemà-
tiques d’habitatge. En quina direcció van les polítiques d’habitatge 
des de l’àmbit municipal, comarcal, estatal? En quina, les propostes 
facilitades pels equips de serveis socials mentre l’adjudicació pública 
no es fa efectiva? Com repercuteix en la vida quotidiana dels barris? 
S’entenia que no és temps de reformes i accions puntuals; que davant 
l’horitzó que se’ns presenta urgeix trobar una resposta integral, co-
munitària, que no deixi ningú a l’estacada, conscients que els poders 
del mercat i el capital no ho posaran fàcil. Es desprenia que anome-
nar la por de l’efecte crida, els buits institucionals, la fragmentació, 
la manca de vinculació entre els equipaments és un pas veraç per fer 
possible un tarannà osonenc transformador.  

De la responsabilitat social
En la mateixa intervenció, la Carme Vilaregut havia assenyalat les ac-
tituds necessàries que calia tenir presents per caminar vers la cohesió 
social: «Actituds: personals, socials i institucionals. Realment encara 
costa a la ciutat acceptar que la realitat és canviant. Que les migraci-
ons no tiraran enrere. Que l’amalgama de cultures segueix i serà. Que 
la població autòctona no perilla. És a dir, quan hi ha una gran con-
centració i l’estrès del que parlo sí que genera desconfiança i tanca-
ment, associacions, però també administracions, més pròximes i més 
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llunyanes, han de fer pedagogia i ser més valentes. S’ha de dir: “La 
realitat és aquesta i a partir d’aquí hem d’anar junts”. Hem de ser més 
honestos i reconèixer que hi ha escoles en què hi ha segregació i una 
concentració elevadíssima d’infants només nouvinguts perquè viuen 
en els barris nostres, els del sud. És veritat que han d’anar a les esco-
les dels barris, no cal desplaçar-los lluny —aquesta va ser una estratè-
gia puntual, en un moment que fins hi tot va ser bona, que responia a 
una voluntat de solucionar el problema—, però realment els infants 
han d’anar a les escoles del barri i aquest barri no pot ser monocolor. 
Com ara no és normal que en unes escoles només hi hagi infants d’una 
sola cultura, d’un sol origen, tampoc és normal que en aquestes esco-
les s’hi concentrin totes les famílies amb una problemàtica concreta: 
vulnerables, fràgils, que lluiten i malden cada dia per sobreviure i no 
despenjar-se d’aquest sistema tan cruel que és el capitalisme; i això 
vol dir, també, que nosaltres hem d’assumir que no ens ha de fer res 
que els nostres fills i els nostres nets vagin a aquestes escoles. Hi ha 
projectes educatius ferms que necessiten recursos, i potser no són tan 
difícils d’aconseguir com l’habitatge; però comencem, perquè els nens 
puguin continuar, en la mesura que creixin, tenint aquestes actituds 
més obertes, deixant de banda aquest classisme i aquest racisme». 

Fent incidència en les actituds anomenades per la Carme Vilare-
gut, i de la mateixa manera que anteriorment en Miquel Franch havia 
esmentat el silenci de la por a l’efecte crida, l’Ester Busquets incidia 
en un altre silenci, el de la responsabilitat individual: «No podem res-
ponsabilitzar només les administracions i les institucions, perquè hi 
ha també un clima molt desfavorable en l'àmbit social. Hem perdut 
aquesta xarxa, la pròpia societat no se sent responsable d’aquell qui 
té un problema d’habitatge, de treball, perquè com que jo en tinc... 
Aquesta desconnexió de xarxa esdevé molt perillosa perquè no ens 
enxarxa a nosaltres. Elles, les associacions de veïnes i veïns, se senten 
soles o sols perquè són quatre que se senten cridats a transformar un 
món, però la resta, mentre tingui cobertes les seves necessitats, no. 
Perquè és molt fàcil apartar la mirada. Com a societat hem de fer una 
reflexió profunda — primera, des de com vivim i si necessitem també 
realment tant perquè uns tinguin tant i els altres tan poc. És un es-
til de vida. També com aquesta societat se sent responsable dels qui 
anem deixant als marges. I en aquest sentit diria —i això ho porta molt 
l’entorn polític— que hi ha com una agressivitat social contra el dèbil. 
Fixeu-vos amb els missatges darrerament, també polítics, potenciats 
per la política de ser molt agressiu contra el qui és feble, contra el qui 
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queda al marge. Això no és només polític sinó també social i indivi-
dual, perquè ser racista fins i tot et surt gratuït. Dic en aquest terreny 
de situar-ho perquè hi ha moltes coses en l’àmbit institucional que no 
funcionen; però hi ha moltes coses a la societat que ens pertanyen a 
nosaltres, al barri on estem, quan ens parlen de gent que té necessitats 
i de comportaments conflictius. D’aquests n’hi ha a totes les cultures, 
a tots els barris; per tant, també hem de fer una reflexió sobre quina 
societat tenim, perquè les administracions també reflecteixen la ma-
nera com som. Així doncs, si pugen certes opcions polítiques, tampoc 
és gratuït. Hi ha una societat que també és responsable que passi això, 
i aquesta societat som nosaltres».

A tall de recapitulació, recollint tot el que s’havia dit, les paraules 
de la Carme Vilaregut esdevenien significatives: «La zona de confort 
que tenim tots costa d’abandonar-la. Costa de ser valents. És possible 
que quan convergeixin tots els esforços de societat, de persones in-
dividuals i d’administracions podrem començar a trepitjar i caminar 
realment cap aquesta cohesió social».

La responsabilitat del sistema econòmic i les empreses
Una altra persona del públic va posar èmfasi en la responsabilitat so-
cial del món econòmic, remarcant alhora el buit d’aquest àmbit en el 
debat: «La cohesió social és un fenomen estructural, no és passatger. 
Abans de la crisi ja hi havia persones que vivien al marge. Però en les 
intervencions hem parlat de dues de les tres potes que per a mi són 
fonamentals: les administracions i el Tercer Sector Social. Hi trobo 
a faltar també una de les potes rellevants: el món de les empreses, el 
món econòmic. Les empreses tenen una funció econòmica, creen ocu-
pació, sovint en precari, tenen una dimensió ambiental; però no aca-
bem d’entendre que també tenen, o haurien de tenir, una funció soci-
al. Encara preval la creença que són les administracions públiques les 
responsables de resoldre les conseqüències de l’exclusió que genera 
el mercat. No hauríem d’oblidar el paper de les empreses i la seva res-
ponsabilitat social amb el territori. Ara, a General Cable, acomiadaran 
a Manlleu moltes famílies. Quina és la responsabilitat d’aquesta mul-
tinacional? Estaria bé que no oblidem les tres potes. El món econòmic 
té una responsabilitat molt gran. El treball és el que permet que les 
persones tinguin sentit de pertinença». Qui va respondre amb imme-
diatesa va ser l’Assumpció Martínez: «Podria haver estat important 
donar veu a les empreses, però si un tret descriu el capitalisme és que 
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és mutant. És absolutament mutant. Quan tu veus un problema, l’any 
següent ja no hi és, perquè com que muta serà un altre. El que està 
clar és que el paradigma del que és l’empresa i la feina ha canviat, està 
canviant a marxes forçades. Ho estem veient en empreses com Deli-
veroo, Glovo... o el treball des de casa fent feines a través d’internet... 
És a dir, el concepte d’empresa i de treball que teníem establert en la 
nostra concepció i normativa, en el nostre sistema normal de viure, 
s’ha acabat, s’està trencant. En aquest sentit, es generaran i sorgiran 
nous problemes, la precarietat anirà augmentant i, per tant, l’accés a 
l’habitatge serà un problema, l’accés a l’educació serà un problema i 
l’empresa... No sé si aquest és l’espai o no, però jo penso que l’empresa 
forma part del sistema. No entrarà en el tema de la responsabilitat, 
de la cohesió social, almenys jo no ho espero». Des de la taula es va 
manifestar el desconeixement d’empreses preocupades per la cohesió 
social. S’esmentà que aquest seria un altre debat interessant per por-
tar a terme; però que quan es va articular la taula ni tan sols es va pon-
derar la seva presència, per l’enorme complexitat que representa i, per 
altra banda, perquè tampoc es volia donar peu a legitimar pràctiques 
empresarials que destinant una part dels seus beneficis a «projectes 
socials» obtenen bonificacions públiques i rentats d’imatge de la glo-
balitzada explotació laboral. Lògiques de màrqueting i plusvàlua? Es 
posava l’exemple de l’explotació en les cooperatives de l’empresa càr-
nica. La hipocresia de dir-ne cooperativa quan és explotació d’obligats 
autònoms precaritzats. 

De fet, en Rafa Madariaga havia remarcat que el progrés econòmic 
actual de la comarca genera llocs de treball amb un baix nivell de qua-
lificació i salaris que, si no es desenvolupen altres sectors, poden afe-
blir l’actual cohesió social. Certament, el lligam estret entre l’espiral 
de producció i consum que genera el capitalisme ha comportat una 
crisi social i ecològica sense precedents. La seva indicació emmarcava 
la urgència d’un canvi en la mirada sobre el món empresarial. Repen-
sar la comunitat tenint-ho en compte en lloc de posicions reactives.  
Qui sap si és possible albirar complicitat i cooperació del capital amb 
el bé comú? Un altre nus s’havia fet visible. La necessitat imperiosa de 
considerar que l’economia necessita normes estrictes focalitzades en 
la vida de les persones i el planeta i que les empreses tenen també res-
ponsabilitats socials. L’Assumpció Martínez va aportar en aquest sentit 
el paper, no representatiu però sí significatiu, de l’economia social i 
solidària: «A Vic, per exemple, es vol muntar un supermercat coopera-
tiva. Són noves formes de lluita. Formes de supervivència amb tots els 
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arguments socials. N’hi ha, però són molt poquetes. Els canvis també 
vindran per aquí, per aquests espais de producció. No oblidem que això 
també va emergint. Són noves formes de supervivència i cooperació».

Saber-nos formant part d’una comunitat
Dues intervencions més des del públic van donar peu a repensar estra-
tègies que permetin a la comunitat vincular-se i articular espais propis 
per fer front a les divergències i els reptes de conviure junts. L’Ester 
Busquets responia a una valoració de les accions formatives d’acolli-
da adreçades a les persones nouvingudes: «Nosaltres, al barri, sempre 
tenim la queixa que no llencen les escombraries, que fan soroll a la 
nit... i que un curset de cinc o deu hores els podria ensenyar els seus 
drets laborals, de salut i obligacions: no fer foc al mig del menjador, 
no llençar les escombraries al terra... són petites coses que no haurien 
d’oblidar-se». I incidint en altres maneres de respondre als conflictes: 
«Els hàbits també s’eduquen tenint veïns que t’ho expliquen, que t’ho 
recorden. Educar els hàbits no és tant una qüestió de discurs sinó de 
models, de tenir en la pròpia comunitat, en el propi entorn, algú altre, 
un referent, que més que et digui quins són els teus drets i obligacions 
t’ajudi a veure com s’organitza aquesta societat en la qual has de per-
tànyer. És a dir, el que predica és l’exemple. I seria interessant pensar 
en estratègies més d’aquest tipus, de model de persones referents, per 
a persones que han d’incorporar aquests nous hàbits». 

L’altra intervenció puntualitzava: «Quan s’ha parlat de migracions 
he captat que s’ha parlat de dificultats i no d’oportunitats. La Carme 
Vilaregut l’ha expressat molt bé aquesta idea de fer barri com un factor 
d’enriquiment, però en moltes intervencions no ha traspuat. En Quim 
Crusellas sí que parlava de la construcció del festival, com l’havien fet 
conjuntament, no des de la perspectiva d’integració sinó de conèixer 
l’altre, d’aproximar-se al cinema comercial. Vivint l’aproximació a l’al-
tre com un enriquiment. Crec que, a vegades, quan ens acostem a la 
migració tenim la perspectiva de problema». Aquesta puntualització 
va donar lloc a remarcar la importància de vincular-nos des d’una po-
sició respectuosa, igualitària i no paternalista. L’experiència reportada 
per en Quim Crusellas, de les Nits de cinema oriental, és un bon expo-
nent de com la complicitat i cooperació entre una entitat-empresa i la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vic, des d’un tracte igualitari 
i respectuós, aconsegueix significar la cohesió social. Articular un es-
pai participatiu de reconeixement mutu. Caldria enfortir i adonar-nos 
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del sentit que té teixir complicitats entre les regidories, les entitats 
i associacions dels municipis. S’entén que les regidories de Benestar 
Social dels municipis i el Consell Comarcal d’Osona focalitzin la seva 
mirada en la «resolució de les necessitats urgents», però també cal-
dria repensar com les pràctiques diàries d’atenció individualitzada 
d’un present que crea desigualtat, precarització i exclusió dels més 
febles demanden respostes comunitàries i implicació de totes les re-
gidories municipals així com també del Consell Comarcal. En tot cas, 
allò que es presenta com una estratègia és aprendre no tan sols a cer-
car complicitats entre la regidoria responsable del benestar social i la 
comunitat, sinó també a establir complicitats i responsabilitats entre 
regidories i amb la comunitat per fer realitat una xarxa que sostingui 
la vida. I si fóssim capaces de veure’ns i actuar com un tot i no només 
des d’espais fragmentats i, per tant, fronterers?

A tall de conclusió: obrint i tancant al mateix temps
La paraula va circular entre les persones del públic i les que comparti-
en aquella llarga taula. Un primer pas en què anàlisis, pensaments i ex-
periències que, defensant el bé comú com a fonament de la construcció 
social, evidenciaven la necessitat de fòrums de discussió, participació i 
deliberació, en els quals el conflicte sigui concebut com a símptoma de 
recerca d’estratègies còmplices i de confiança en el canvi. Articular xar-
xes de compromís i responsabilitat personals, socials i institucionals. 
S’anomenà la fragilitat i la incertesa mantenint-n’hi una relació oberta, 
sense tapar-la. Un vincle que no tan sols interroga sabers i pràctiques 
institucionalitzades, sinó també les subjectivitats, perquè revela la im-
possibilitat de ser només individus autònoms i ens permet encarnar la 
nostra interdependència. Tota existència té la dimensió intrínseca del 
nosaltres i és precisament aquesta dimensió comuna la que ens permet 
a tots i totes fer món. Deixar en herència vida habitable. 

El debat arribà al seu tancament, el moment de deixar-ho tot obert... 
Com la porta que s’obre per deixar passar l’aire fresc de la matinada, 
faci el temps que faci. Qui sap si el gest de vestir el nostre cos en re-
lació amb el temps que fa a fora fos un petit senyal. Tenir en compte 
l’alteritat —la pròpia i l’externa— i actuar en consonància. Cadascuna 
de nosaltres, amb el seu propi estil, acollint el fred, la calor, la pluja i el 
vent, sense que cap de nosaltres visqui en la intempèrie, sense sostre 
ni recer. En una entrevista, Eduardo Galeano comenta, humilment i 
amorosa, que un dia un amic li va dir que allò que més admirava era 
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la seva mirada del món i del viure. La que neix d’un ull posat en el mi-
croscopi i l’altre en el telescopi. I si humilment també fóssim capaces 
de compaginar l’observació atenta, a vegades inclús tendra, del pre-
sent amb la recerca de tot allò que la nova realitat reclama? Articular 
espais d’escolta i vincle entre els sabers i les experiències per trencar 
els marcs de referència rígids. Valorar amb tendresa, per exemple, que 
les parelles lingüístiques i el teatre que es porta a terme des del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, com ens va exposar la Dolors 
Solà, és el vincle que crea «sentir-nos i saber-nos a casa». Que les Nits 
de cinema oriental ens permeten compartir, a través dels sentits: el 
gust, l’oïda, l’olfacte, la mirada i el contacte, altres imaginaris cultu-
rals i relacions. I que són quelcom més que accions comunitàries i/o 
institucionals operant des de lògiques de mercantilització i justícia le-
gitimadora de diferències, privilegis i exclusions. Vida habitable i no 
«vida guanyada» o «vida gestionada»: «cuidadania».

Era el divendres 29 de novembre del 2019. Un dels Black Friday 
mundials d’aquest capitalisme desvergonyit i voraç. Quan la població 
mundial amb privilegis obeeix el mandat de «ser intel·ligents consu-
midors». Al carrer, les botigues estaven plenes. Simbòlicament era el 
dia més adient per «conversar al voltant d’una taula» i deixar reposar 
«el taulell».

I ningú millor que un poeta pot concloure la inscripció de la jorna-
da «Osona: la cohesió social» amb l’horitzó als ulls: 

             PEU

—escrit aquest dijous dia dinou—

No sé què estic visquent
ni què sóc ni què faig,
si és que faig, ni’mb qui vaig,
però sé que hi ha gent,
                   aquí,
hi ha gent. 

enric casasses, El nus la flor

Només agrair tant a les persones ponents com a la Cristina i en Ton, així com a les per-
sones del públic que van participar-hi —amb veu o en silenci— la seva pacient comprensió 
vers el meu nerviosisme. Recaic, com sempre em passa, en l’etern esprit d’escalier, que 
diuen els francesos: intentant posar per escrit allò que realment intentava dir. Gràcies a 
totes i a tots per una tarda i capvespre emparaulat, serè i esperançador. 
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Nota biogràfica  
sobre els i les ponents

Ester Busquets Alibés 
Doctora en Filosofia amb una tesi 
sobre l’ètica del cuidar en l’obra de 
Tolstoi. Diplomada en Infermeria. 
Actualment és professora d’ètica a la 
Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar de la uvic-ucc, on també és 
la coordinadora de formació i recerca 
de la Càtedra de Bioètica Fundació 
Grífols. Membre del grup de recerca 
Methodology, Methods, Modelos 
and Outcomes of Health and Social 
Sciences (m3o). També és membre de 
diferents comitès d’ètica assistencial i 
de recerca.

Quim Crusellas i Padrós 
Des de ben petit apassionat pel món 
del cinema, ha realitzat alguns curt-
metratges i escrit en diverses publi-
cacions especialitzades. Membre del 
Cineclub Vic des del 1990. L’any 2001 
va fundar l’empresa Moviola, espe-
cialitzada en producció audiovisual, 
de la qual va ser director fins al 2017. 
El 2004 va iniciar el Festival Nits de 
cinema oriental de Vic. Durant dot-
ze anys va realitzar el programa de 
televisió El cinematògraf (premi Zap-
ping al Millor programa d’actualitat 
informativa, reportatges i entrevistes 
2008). El 2009 va produir i dirigir 
el migmetratge El barri és nostre, un 
projecte de l’Ajuntament de Vic in-
terpretat pels veïns i veïnes del barri 
d’Osona i premiat per la ue en el ves-
sant de captació de nous públics. 

Miquel Franch Ferrés 
Inicià la seva vida laboral en el camp 
social del 1980 al 1983 com a educa-
dor de carrer a Torelló. Durant aquest 

període va posar en funcionament la 
primera comunitat terapèutica d’Oso-
na, la qual va esdevenir una experièn-
cia pilot. Del 1984 al 1999 fou tècnic 
de Mesures Penals Alternatives i Jus-
tícia Juvenil a les comarques d’Osona, 
el Bages i el Berguedà del Departa-
ment de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. Des del 1999 i fins al 2011 
fou alcalde de Torelló. Del 2012 al 
2014 es va reincorporar a Justícia Ju-
venil. Fins a l’actualitat, és membre de 
la junta de l’Associació Tapís fent tas-
ques de suport a l’empresa d’inserció i 
a diferents programes de l’entitat.

Rafa Madariaga i Sánchez 
Doctor en Economia per la Univer-
sitat de Barcelona (ub). Des del 1989 
és professor d’economia a la uvic-
ucc. També ha impartit docència a 
la Universitat Oberta de Catalunya 
(uoc). És autor de diversos articles 
sobre desigualtat a les ciutats i sobre 
el mercat laboral. Ha realitzat estades 
de recerca a la Universitat Autònoma 
de Madrid i a la McGill University de 
Mont-real (Canadà).

M. Assumpció Martínez Artero 
Llicenciada en Dret per la Universitat 
de Girona. Inicia l’exercici de la pro-
fessió d’advocada l’any 2000 i assoleix 
l’especialització lletrada en l’àmbit de 
menors, violència masclista i estran-
geria. Des del 2002 exerceix també en 
el torn d’ofici. Forma part de l’Associ-
ació d’Advocats d’Osona en la Defensa 
dels Drets Humans, la Plataforma 
d’Osona pel Dret a l’Avortament i 
el col·lectiu feminista Adona’t Vic. 
Membre de l’assemblea de Capgirem 
Vic des del 2014, també forma part de 
la junta d’Osona i el Lluçanès d’Òm-
nium Cultural. Participar d’aquests 
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espais també l’ha fet vincular-se a la 
Plataforma per al Dret de l’Habitatge, 
el Moviment 30/03 o Unitat Contra el 
Feixisme i el Racisme.

Joan Carles Martori Cañas 
Economista, doctor en Economia 
Aplicada per la Universitat de Bar-
celona (ub). Professor d’estadística 
a la uvic-ucc. Ha realitzat diverses 
estades de recerca a l’Environmental 
Equity Laboratory (laeq) de l’Institut 
national de la recherche scientifique 
(inrs) de la Universitat del Quebec a 
Mont-real (Canadà). És membre del 
consell assessor de l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya (Idescat).

Ramon Oller Piqué 
Llicenciat en Matemàtiques per la 
Universitat de Barcelona (ub) i doc-
tor en Estadística per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (upc). Des 
del 1994, professor de matemàtiques i 
estadística a la uvic-ucc. És autor de 
diversos articles sobre desigualtat a 
les ciutats i sobre estadística aplicada 
en l’àmbit de les ciències socials i mè-
diques. Ha realitzat diverses estades 
de recerca a la Universitat de Copen-
haguen (Dinamarca).

Betlem Parés i Cuadras 
Llicenciada en Ciències Econòmi-
ques per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (uab), màster en Desenvo-
lupament Local i Regional per la Uni-
versitat de Barcelona (ub) i postgrau 
en Direcció del Desenvolupament 
Local per la Universitat Pompeu 
Fabra (upf). En l’àmbit laboral, des 
del 1993 treballa a l’Ajuntament de 
Manlleu on ha ocupat diferents llocs 
de treball, inicialment en la creació 
de l’Oficina de Promoció Econòmica i 
posteriorment, el 2004, com a gerent 

de l’Institut de Desenvolupament de 
l’Erm, que es va crear per executar 
el projecte del Pla de Barris. Des del 
2014 coordina la nova Àrea de Serveis 
a les Persones i Promoció Econòmica. 

Dolors Solà Noguera 
Mestra, filòloga i màster en Lingüísti-
ca Aplicada: Planificació i Serveis Lin-
güístics per la Universitat de Barcelo-
na (ub). Va començar fent classes de 
català quan el català a l’escola encara 
no era reconegut com a assignatura. 
Més tard va treballar al Servei de Ca-
talà de l’Ajuntament de Vic. Va dirigir 
el Centre de Normalització Lingüís-
tica d’Osona fins a la seva jubilació, 
l’any 2019. Des d’aquí es van impulsar 
diverses iniciatives com ara un grup 
de teatre, els participants del qual 
eren persones vinculades al Volunta-
riat Lingüístic i aprenents dels cursos 
de català. Amb el títol de «Llengua, 
diversitat i mercat» va fer el pregó del 
Mercat del Ram de Vic del 2018.

Carme Vilaregut i Sáez 
Mestra jubilada i membre de l’actual 
junta de l’Associació de veïns i veïnes 
del Remei. Va començar a treballar de 
mestra de català a l’escola pública de 
Sallent (El Bages) i seguidament fou 
mestra de primària, a l’escola Abat 
Oliba de Sant Hipòlit de Voltregà. A 
partir del 2007 va ser formadora del 
Pla per a l’actualització del Programa 
d’Immersió Lingüística. Posterior-
ment, l’any 2011, va treballar a l’escola 
Dr. J. Salarich de Vic, circumstància 
que la va acostar al vessant social de 
l’educació. Des del 2014 forma part de 
l’avv del Remei desenvolupant petits 
projectes que volen incidir en refor-
çar el sentit de pertinença i la cohesió 
social en el nostre entorn més proper.






