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Càritas rep d’un any
a l’altre 365 persones
més pel repunt que ha
viscut la immigració
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2017, i es va passar de 761 a 864.
López explica que hi ha dues
raons per als increments constatats d’un any a l’altre. D’una banda, la croniﬁcació de la pobresa,
de la qual ja fa temps que alerten
les entitats del tercer sector. «És
evident que està passant això i que
les persones en situació de vulneració i de pobresa severa continuen en la mateixa situació perquè no hi ha millora i es croniﬁca
durant molts anys».
Una tendència en augment
L’altre motiu és l’esmentat increment de la immigració. «Nosaltres
estem molt centrats en les persones nouvingudes i hi ha hagut un
increment molt gran de les que
han vingut a l’entitat per primera
vegada. És un factor molt impor-

Dos joves d’Ampans fan
600 km per la inclusió
REDACCIÓ MANRESA

Un jove de Manresa i una de Vic
faran tot el recorregut de la Transpirinaica Social i Solidària, que va
començar ahir a Cabo Higuer (Gipuzkoa) i que acabarà d’aquí a 30
dies al cap de Creus. Els dos joves
formen part del Centre de Noves
Oportunitats de la Catalunya
Central, una iniciativa del SOC
gestionada per Ampans i Intermèdia, que acompanya joves que
han abandonat la seva formació
de forma prematura i els ofereix
itineraris per desenvolupar el seu
futur professional o bé retornar al
sistema educatiu.
La Transpirinaica Social i Solidària és una marxa de sensibilit-

zació a favor de la inclusió social
que durant un mes recorre 600
quilòmetres. Tot i durar un mes,
només uns quants fan la travessa
sencera, la majoria hi participen
durant una setmana, i d’altres, durant dos o tres dies. D’aquesta forma, hi acabaran participant 300
joves i 200 educadors de més de
30 entitats del País Basc, Catalunya, Andorra, Aragó i Navarra.
La marxa, que impulsa una entitat sense ànim de lucre, és un
projecte educatiu en què es posa
en contacte joves, educadors, institucions i empreses. L’objectiu és
que sigui un espai igualitari per a
joves que en molts casos estan en
situació de vulnerabilitat.
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nouvinguts ha fet créixer les persones en
seguiment i que van a l’entitat per primer cop
El 2017, després d’una baixada
signiﬁcativa el 2016, Càritas Arxiprestal de Manresa va tornar a
atendre més de 2.000 persones.
En la memòria del 2018, aquesta
xifra no només no ha baixat sinó
que ha augmentat en 365 més,
s’ha passat de 2.092 a 2.457. L’increment important de la població
nouvinguda a la ciutat és una de
les explicacions d’aquest repunt,
ha valorat Sandra López, coordinadora tècnica de Càritas.
Les 2.457 persones ateses el
2018 són les que es van adreçar al
servei d’acollida de Càritas, que és
la porta d’entrada a l’entitat. Pel
que fa a les persones en seguiment que van participar en algun
dels 14 projectes i serveis que desenvolupa, van ser 103 més que el

761

752

La cronificació de la pobresa i l’augment dels

GEMMA CAMPS MANRESA

LES DADES

2.922
2.163

2.930

2.985

2.518

2.457
2.092

1.876
748
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Curs d’alfabetització impartit per Càritas

tant que fa que augmentin les
atencions». Constata que «la tendència ja es va notar l’any passat
però aquest s’ha notat molt més».
Justament la setmana passada
(vegeu edició del dimecres 5 de
juny) Regió7 va publicar el padró
d’immigració corresponent al desembre del 2018, que l’Ajuntament elabora cada sis mesos, on
quedava reﬂectit un increment
dels estrangers empadronats respecte al 2017 de 1.246 persones.

Quant a la ﬁlosoﬁa de treball de
Càritas, que els darrers anys ha insisit en la idea de l’apoderament i
en la de l’acompanyament més
que no pas l’assistència, la coordinadora tècnica de l’entitat comenta que es manté. «La línia és
aquesta. Que tota la nostra feina
serveixi per afavorir que les persones se’n pugui sortir per elles
mateixes, que tinguin eines i estratègies per sortir-se’n. Si la intervenció només és assistencial, no

L’ou com balla torna
a la Seu amb novetats

Breus
CONVOCATÒRIA
A. I. T.

REDACCIÓ MANRESA

Dijous de la setmana vinent, dia
de Corpus, a 3/4 d’11 del matí, es
presentarà i beneirà l’ou com balla al claustre de la Seu. Enguany,
s’hi incorporarà una novetat: tres
dels quatre laterals estaran coberts amb catifes de serradures
pintades amb motius del Corpus.
L’any passat es va recuperar la
tradició de l’ou com balla, que feia
més de 35 anys que s’havia suprimit. Un grup de manresans vinculats a l’associacionisme van
proposar-ne la recuperació i, amb
el suport de la basílica, van
instal·lar una font al claustre neogòtic de la Seu. La iniciativa va ser
molt ben rebuda pels visitants.

soluciones res, només pares el
cop». Malgrat considerar que encara és una mica prematur extreure conclusions sobre aquesta
nova metodologia, López apunta
que «sí que és veritat que quan estan ateses des de diferents àmbits,
a banda de l’acollida, l’atenció social i l’acompanyament, amb el
programa laboral amb el qual es
pot fer un itinerari, hi ha més facilitats perquè puguem tenir uns
resultats més bons».

Xerrada sobre els ajuts
de Garantia Juvenil
REDACCIÓ MANRESA

El Centre de Desenvolupament
Empresarial (CEDEM) i l’Oﬁcina
Jove del Bages han organitzat una
xerrada per explicar la nova convocatòria d’ajuts de Garantia Juvenil, que és prevista que surti
aquest mes de juny. Anirà a càrrec
d’Àlex Llovet, cap de secció d’Iniciatives per al Treball de la Generalitat de Catalunya. La xerrada
tindrà lloc al Palau Firal el proper
dilluns, 17 de juny, en un acte que
començarà a les 12 hores i que va
adreçat a les persones beneﬁciàries i al personal tècnic.
L’ou com balla al claustre, el 2018
RELIGIÓ

La seu del banc de sang a Manresa Tallers oberts de reanimació
i sobre l’ús del desﬁbril·lador
s’afegeix al Dia del Donant, avui
REDACCIÓ MANRESA

La celebració del Dia Mundial
del Donant de Sang d’avui es viurà
a tot Catalunya amb campanyes
de donació i actes commemoratius especials. També a Manresa,
on es podrà donar sang a la seu de
l’Hospital Sant Joan de Déu, de les
11 del matí a les 3 de la tarda i de
les 4 de la tarda a les 8 del vespre.
Durant tota la jornada, els hospitals catalans de referència cele-

braran el dia amb el lema «El dia
de la gent guapa». Els espais de
donació es vestiran de festa i dedicaran ﬂoretes com «generosa»,
«campió» i «crac» als donants
amb cartells per fer-se fotos.
Al món cada dia hi ha 310.000
donacions de sang, de les quals
prop d’un miler són a Catalunya,
que ja fa anys que és autosuﬁcient
en sang, amb un total de 250.000
donacions l’any.
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L’Ajuntament organitza el dimecres 26 de juny, en el marc del
projecte «Manresa, ciutat cardioprotegida», dos tallers oberts a la
ciutadania sobre Reanimació cardiopulmonar (RCP) i ús del desﬁbril·lador (DEA).
Els dos tallers es faran a la sala
d’actes del Centre Cultural el Casino i n’hi haurà un en horari de
matí, d’11 a 1, i l’altre en horari de

tarda, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9, per tal
que hi pugui assistir el major
nombre de persones. Per a més
informació i per fer la inscripció
cal trucar a la unitat de Sanitat de
l’Ajuntament de Manresa al telèfon 93 875 24 90, o enviar un correu a sanitat@ajmanresa.cat.
Actualment, a la capital del Bages es disposa de 33 desﬁbril·ladors distribuïts per diversos barris
i instal·lacions de la ciutat.

Pregària interreligiosa
a Santa Clara, demà
REDACCIÓ MANRESA

El Grup de Diàleg Interreligiós
de Manresa convoca cada mes
una pregària interreligiosa a les
diferents seus de les tradicions
presents al grup, i ofereix un espai
on recollir-se i compartir amb altres tradicions religioses i espirituals. Demà, de 8 a 9 del vespre,
acollirà la pregària el convent de
Santa Clara, al carrer Nou de Santa Clara, 62. Més informació a
http://www.lasequia.cat/laxarxademanresa/calendari.htm

