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La Cambra de Manresa formarà
joves per treballar en carnisseries
Es tracta d'un nou curs del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE),
que començarà a finals de març

La Cambra de Comerç de Manresa formarà joves per treballar en carnisseries, després d'haver
detectat les necessitats que tenen establiments i grans superfícies d'alimentació pel que fa a la
incorporació de nous professionals especialitzats en aquest àmbit. Per aquest motiu, s'ha dissenyat
una proposta formativa que ha tingut en compte les demandes de les empreses, amb l'objectiu
que els participants al curs puguin trobar feina de manera immediata. La formació forma part del
Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) i s'adreça a joves d'entre 16 i 30 anys.

El curs començarà a finals del mes de març i constarà d'una primera part centrada en l'ocupabilitat i
les habilitats socials, que ha de permetre als participants adquirir eines per apropar-se a les
empreses amb confiança i desenvolupar-se adequadament en un lloc de treball. La segona part
és una formació específica en tall càrnic que es durà a terme a l'Escola Joviat. En aquesta part, els
joves aprendran a manipular i transformar la carn, d'acord amb les normatives sanitàries,
necessitats de conservació i aspectes culinaris.

Un cop acabat el curs, els joves formaran part d'una borsa de treball que es posarà a disposició de
les empreses del territori que necessitin incorporar professionals. Per cada contractació, l'empresa
podrà beneficiar-se d'un ajut econòmic de 1.500 euros.

Fins el moment, més de 60 joves han rebut formació a la Cambra de Comerç de Manresa dins del
Programa Integral de Qualificació i Ocupació, cofinançat pel Fons Social Europeu i que s'emmarca
en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Es tracta
de cursos orientats clarament a la inserció laboral dels joves i que es dissenyen tenint en compte
les demandes laborals específiques del territori. A més d'aquest per formar professionals al
sector de la carnisseria, se n'han programat d'altres per al sector de l'hostaleria, la indústria o el
comerç al detall. Tots aquests professionals formen part d'una borsa de treball que la Cambra
posa a disposició de les empreses.
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Manresa forma joves per a treballar en carnisseries

S'inicia un nou curs després de detectar les necessitats de grans superfícies

De: Redacció  

Després d’haver-se detectat les necessitats que tenen grans superfícies d’alimentació i
establiments càrnics pel què fa a la incorporació de nous professionals especialitzats en
carnisseria, la Cambra de Comerç de Manresa ha decidit començar un nou curs. Per
aquest motiu, s’ha creat una proposta formativa ajustada que ha escoltat les demandes
de  les empreses,  amb l’objectiu que  els  participants al  curs puguin trobar  feina  de
manera immediata. La formació s’adreça principalment a joves d’entre 16 i 30 anys.

Especialització a la Joviat
El curs constarà d’una primera part centrada en les habilitats socials i l’ocupabilitat, que
ha de permetre als estudiants adquirir eines per desenvolupar-se adequadament en un
lloc  de  treball  sense  grans  dificultats  i  apropar-se  a  les  empreses  amb confiança.
L'Escola Joviat serà el centre d'ensenyament on es durà a terme la segona part: la
formació  específica  en  tall  càrnic.  Els  joves  aprendran  a  manipular  correctament  i
transformar la carn, tenint en compte les normatives sanitàries vigents, les necessitats
de conservació i els aspectes culinaris. Acabat el curs, els joves formaran part d’una
borsa de treball que es posarà a disposició de les empreses del territori que necessitin
incorporar  professionals  sense  experiència;  l'empresa  podrà  beneficiar-se  d’un ajut
econòmic de 1.500 euros per cada contractació.

Diferents cursos a disposició dels joves 
Fins al moment, un nombre superior a 60 joves han rebut formació a la Cambra de
Comerç de Manresa dins del Programa Integral de Qualificació i Ocupació, cofinançat
pel Fons Social Europeu i que s’encuadra en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil del
Ministeri de Treball i Seguretat Social. Tots aquests agrupen cursos orientats clarament
a  la  inserció  laboral  dels  jove,  dissenyats  tenint  en compte  les  demandes  laborals
específiques del territori.  També podem trobar cursos per  al  sector la  indústria,  de
l’hostaleria o el comerç al detall.
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ECONOMIA

 L'economia de l’eurozona va
créixer el 0,3% l'últim trimestre
del 2015 respecte al trimestre
anterior, i la de la UE va avançar
el 0,4%, segons la segona
revisió de les dades publicada
ahir per Eurostat

0,3%
NECROLÒGICAL’EMPRESALA XIFRA

Marcadors
EL CREIXEMENT DE
L’ECONOMIA DE LA

ZONA EURO L’ÚLTIM
TRIMESTRE DEL 2015

 Grifols ha decidit situar als
EUA la seva nova planta de
fraccionament de plasma, que
estarà ubicada al complex
industrial que ja té a Clayton
(Carolina del Nord) i en la qual
invertirà 90 milions de dòlars

Grifols
UBICARÀ ALS EUA LA
SEVA NOVA PLANTA
DE FRACCIONAMENT

DE PLASMA 

 Dilluns va morir a Igualada,
als 90 anys, Josep Biosca Vall,
impulsor d’Escorpión, del grup
Biosca Riera. Josep Biosca havia
estat tinent d’alcalde d’Igualada
als anys 70 i president de la
Mútua Igualadina

Josep
Biosca

MOR ALS 90 ANYS
L’IMPULSOR DE LA

MARCA IGUALADINA
ESCORPIÓN

La Taula del Tercer Sector va de-
manar ahir intensificar la mirada
de gènere en la lluita contra la po-
bresa després de constatar que la
taxa de pobresa femenina ha aug-
mentat el 3% (del 18,8 al 21,6%) en
un sol any i que el 13% de les do-
nes que treballen viuen en situa-
ció de pobresa. Aquests són algu-
nes de les dades que apareixen a
l'estudi «La feminització de la po-
bresa. Reivindicant una mirada
de gènere», que van presentar la
periodista Elisenda Rovira i la vi-
cepresidenta de la Taula del Tercer
Sector i representant d'Entitats
Catalanes d'Atenció Social (ECAS),
Sònia Fuertes.

Una altra de les dades que apa-
reixen reflectides a l'informe és que
les dones dediquen el doble de
temps que els homes a les feines
domèstiques i la família, per la qual
cosa proposa que «aquesta mira-
da de gènere hauria de tenir en
compte no només l'accés a re-
cursos materials, sinó també sim-
bòlics i relacionals». Segons l'in-
forme, «enfocar la pobresa amb
perspectiva de gènere va més en-
llà d'un enfocament quantitatiu.
No és només que la pobresa afec-
ti més les dones, sinó que existeix
una relació directa entre el procés
d'empobriment i el gènere». El
dossier aporta una perspectiva
general sobre la feminització de la
pobresa a Catalunya els últims
anys i analitza les raons econòmi-

ques i socials d'aquest fenomen i
les seves conseqüències. L'estudi
alerta que les conseqüències de la
crisi econòmica afecten tant ho-
mes com dones, però les desigu-
altats de gènere fan que els dos se-
xes pateixin la pobresa de mane-
ra diferent, amb causes i conse-
qüències específiques.
Segons la Taula del Tercer Sector,
una gran part de la pobresa de les
dones està condicionada pel gè-
nere, és a dir, que les trajectòries vi-
tals d'homes i dones «tenen fets
distintius i riscos determinats»
que fan que, en termes de proba-
bilitat, la pobresa acabi afectant
més les dones que els homes. Se-
gons els autors de l'informe, «un

enfocament adequat hauria de
tenir en compte no només l'accés
a recursos materials (ingressos),
sinó també simbòlics (estatus) i re-
lacionals (xarxes)».

L'informe recull algunes de les
xifres sobre la pobresa femenina,
com que l'augment global de la po-
bresa en realitat reflecteix un in-
crement de gairebé tres punts en
la taxa femenina (del 18,8 al 21,6%)
i una lleugera disminució en la taxa
masculina (d'un 20,7 a un 20,2%),
segons l'Institut d'Estadística de
Catalunya. A més, la taxa de po-
bresa en llars on viuen famílies
monoparentals és del 42,8%, una
taxa que ha disminuït una mica
respecte a l'any anterior, quan era

del 43,3%, però segueix sent la
més elevada amb diferència.  Més
del 90% de les famílies monopa-
rentals catalanes estan encapça-
lades per dones a Catalunya. A
més, l’11,7% de la població treba-
lladora a Catalunya està en risc de
pobresa. Aquest fet, no obstant
això, segons l'informe, també afec-
ta més la població femenina, el n
13,1% respecte al 10,5% en el cas
dels homes.

La bretxa salarial
Un altre indicador és la bretxa sa-
larial, que indica que el guany
mitjà anual per treballador és de
24.253 euros en el cas dels homes
i de 20.740 en el de les dones. La
desigualtat més gran es produeix
en els contractes indefinits, amb
una diferència de pràcticament
8.000 euros bruts anuals en el sou
d'un home i d'una dona. En el cas
de la feina no remunerada, les
dones dediquen el doble de temps
que els homes a les feines do-
mèstiques i la família, que inclouen
l'atenció de persones, el manteni-
ment dels equipaments, la neteja
o la cuina, per exemple.

El dossier denuncia que les
principals causes de la pobresa fe-
menina són «la menor participa-
ció de les dones al mercat laboral
i el no reconeixement econòmic ni
social d'altres treballs que assu-
meixen les dones de manera ma-
joritària», com les tasques de cura
i manteniment de la llar.

EFE | BARCELONA

La taxa de pobresa femenina ha
augmentat el 3% en només un any 

DONES SENSE RECURSOS Segons la Taula del Tercer Sector, una gran part de la pobresa de les dones està
condicionada pel gènere, és a dir, que les trajectòries vitals d'homes i dones «tenen fets distintius i riscos
determinats» que fan que, en termes de probabilitat, la pobresa acabi afectant més les dones que els homes
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La Comissió Europea (CE) va de-
terminar ahir que Espanya expe-
rimenta desequilibris macroeco-
nòmics, sobretot per l'elevat deu-
te extern i intern tant privat com
públic, i l'alt atur. L'Executiu co-
munitari enviarà a més una carta
amb les «recomanacions fiscals
autònomes» al govern espanyol en
funcions, «amb vista a la correcció

primerenca» del desviament del
dèficit, si bé la decisió la farà pú-
blica avui perquè la CE ha volgut
avisar abans el país.

Aquestes recomanacions ser-
veixen d'«alerta» i poden enviar-se
en qualsevol moment a un país
que està al braç correctiu del pro-
cediment per dèficit excessiu si la
CE veu riscos que no es corregei-
xi el desviament i s'incompleixi

l'objectiu de dèficit marcat. L'E-
xecutiu comunitari considera que
Espanya va incomplir l'objectiu el
2015 (4,2% del PIB) i que tampoc
arribarà a una correcció «a temps»
i «duradora el 2016 mentre no faci
l'esforç fiscal recomanat» per ar-
ribar al 2,8% del PIB, va assenya-
lar ahir en el seu informe sobre els
desequilibris macroeconòmics.

La Comissió Europea destaca

que Espanya ha pres mesures en
el sector financer, els marcs d'in-
solvència corporatius i personals
i la protecció de l'ocupació, però
considera una necessitat que es
prenguin més mesures pel que fa
al procés de fixació de salaris, la in-
novació i capacitació i el compli-
ment del Pacte d'Estabilitat i Crei-
xement sobre els límits de dèficit
i deute. 

EFE | ESTRASBURG

La Comissió Europea conclou que Espanya
encara té desequilibris macroeconòmics

La Cambra de Comerç de Man-
resa ha dissenyat un programa
per formar treballadors per a car-
nisseries. L’objectiu del curs, se-
gons l’ens cameral, és aconseguir
que els participants al curs pu-
guin trobar feina de manera im-
mediata. La formació forma part
del Programa Integral de Qualifi-
cació i Ocupació (PICE) i s’adreça
a joves d’entre 16 i 30 anys.

El curs començarà a final del
mes de març i constarà d’una pri-
mera part centrada en l’ocupabi-
litat i les habilitats socials. La se-
gona part és una formació espe-
cífica en tall carni que es durà a ter-
me a l’Escola Joviat. 

Un cop acabat el curs, els joves
formaran part d’una borsa de tre-
ball que es posarà a disposició de
les empreses del territori que ne-
cessitin incorporar professionals.
Per cada contractació, l’empresa
podrà beneficiar-se d’un ajut eco-
nòmic de 1.500 euros.
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La Cambra de
Manresa
formarà joves
per treballar
en carnisseries

La compravenda d'habitatges a
Catalunya va disminuir el 2% el
mes de gener respecte al mateix
mes del 2015, segons dades pro-
visionals de l'Estadística de Trans-
missions de Drets de la Propietat
feta pública ahir per l'Institut Na-
cional d'Estadística. En total, es van
formalitzar el gener 5.099 opera-
cions, de les quals 740 van corres-
pondre a habitatges nous i 4.359
eren pisos de segona mà. A la res-
ta de l'Estat es van fer 32.417 ope-
racions, el que representa el 2,9%
menys que el mateix mes de l'any
passat. La compravenda d'habi-
tatges nous ha tingut un descens
del 23,7% a Catalunya i ha passat
dels 970 del gener del 2015 als 740
del mateix mes del 2015. En can-
vi, els habitatges de segona mà han
experimentat un increment del
3%, dels 4.231 als 4.359. 

ACN | BARCELONA

La compravenda
d'habitatges a
Catalunya cau
el 2% el gener,
fins a 5.099 

La Taula del Tercer Sector alerta en un informe que el 13% de les dones que treballen són pobres

ALEJANDRO GARCÍA/EFE

Milers de persones es van manifestar ahir al vespre pel centre de
Barcelona en commemoració del Dia de la Dona. A la manifestació, presidida
pel lema «Totes en la diversitat. Juntes contra el patriarcat i el capital», hi va
participar l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.



Manifestació a Barcelona pel Dia de la Dona
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TREBALLADORS INDUSTRIALS A CIUTATS D’ENTRE 50.000 I 100.000 HABITANTS*

TEMA DEL DIA
DIJOUS, 10 DE MARÇ DEL 20162 3

Diferència
2010 2011 2012 2013 2014 2014-10

1. Elda 31,23 33,64 34,39 39,12 36,37 +5,14
2. Rubí 33,76 34,42 35,28 42,03 35,97 +2,21
3. Granollers 21,81 22,36 20,86 20,07 19,81 -2,00
4. Viladecans 19,92 17,88 17,75 11,57 19,19 -0,73
5. Avilés 19,28 19,43 18,53 25,72 18,99 -0,29
6. Irun 21,95 20,07 17,88 20,76 18,75 -3,20
7. Mollet del Vallès 18,49 17,28 17,98 15,49 15,29 -3,20
8. El Puerto de Santa María 14,69 14,11 14,03 12,99 15,10 +0,41
9. Vilanova i la Geltrú 15,47 15,24 16,23 19,61 14,77 -0,70
10. Sant Boi de Llobregat 17,05 15,46 15,01 18,13 14,62 -2,43
11. El Prat de Llobregat 10,22 13,83 15,25 16,35 14,50 +4,28
12. Cornellà de Llobregat 16,21 14,00 13,34 16,08 13,45 -2,76
13. MANRESA 14,57 14,14 13,98 16,62 12,41 -2,16
14. Cerdanyola del Vallès 11,78 10,10 10,06 8,98 12,36 +0,58
15. Talavera de la Reina 10,24 9,42 9,06 12,05 10,28 +0,04
16. Ferrol 12,46 10,58 9,50 3,69 9,95 -2,51
17. Ponferrada 13,20 11,76 11,58 8,51 9,54 -3,66
18. Gandia 10,31 8,94 7,92 12,00 8,19 -2,12
19. Sant Cugat del Vallès 8,27 8,28 4,83 8,35 8,16 -0,11
20. La Línea de la Concepción 7,70 7,46 7,31 5,90 8,11 +0,41
21. Sanlúcar de Barrameda 8,23 9,21 8,49 8,19 7,82 -0,41
22. Coslada 9,25 9,35 9,25 6,67 7,62 -1,63
23. San Fernando 6,58 6,70 6,86 3,18 7,13 +0,55
24. Palència 6,68 7,14 7,55 8,19 7,03 +0,35
25. Ceuta 4,91 4,90 5,69 5,63 6,14 +1,23
26. Lugo 7,03 7,19 6,66 8,54 6,06 -0,97
27. Pontevedra 5,79 5,93 6,05 6,56 6,05 +0,26
28. Santiago de Compostel·la 6,06 6,24 5,56 6,44 5,87 -0,19
29. Càceres 6,03 5,34 5,42 5,89 5,59 -0,44
30. Guadalajara 6,39 6,28 5,90 11,99 5,41 -0,98
31. San Sebastián de los Reyes 5,72 6,22 6,79 20,41 5,39 -0,33
32. Arrecife 5,40 5,38 5,13 6,07 4,81 -0,59
33. Castelldefels 5,12 4,98 5,08 4,59 4,67 -0,45
34. Las Rozas de Madrid 5,27 5,14 4,40 2,90 4,43 -0,84
35. Toledo 4,03 3,74 4,19 3,28 4,43 +0,40
36. Zamora 4,95 4,64 4,62 6,24 4,39 -0,56
37. Torremolinos 2,58 3,49 3,36 3,18 3,13 +0,55
38. Santa Lucía de Tirajana 4,36 4,12 3,28 3,14 3,11 -1,25
39. Girona 2,64 2,84 3,30 7,56 2,98 +0,34
40. Torrevieja 2,77 2,87 2,26 2,33 2,82 +0,05
41. Ciudad Real 2,79 3,18 2,39 4,26 2,34 -0,45
42. Getxo 2,10 2,22 2,22 3,38 1,96 -0,14
43. Pozuelo de Alarcón 1,64 1,57 1,50 1,78 1,93 +0,29
44. Fuengirola 2,03 2,28 2,05 1,82 1,79 -0,24
45. Majadahonda 2,05 2,12 2,03 1,00 1,78 -0,27
46. Melilla 2,23 2,16 1,69 1,80 1,71 -0,52
47. Benidorm 1,56 1,54 1,35 0,96 1,46 -0,10

RADIOGRAFIA DE L’OCUPACIÓ Manresa és entre les ciutats mitjanes de l’estat
amb més ocupació al sector industrial, que genera el 12,41% del total dels llocs de
treball. A la majoria de municipis mitjans, la xifra no arriba al 10%.

4

Tradicionalment s’ha associat
Manresa amb ciutat industrial. I les
dades, si es comparen amb les
d’una mostra de ciutats espanyo-
les de dimensions similars, ho
confirmen. En concret, el 12,41%
de l'ocupació de la ciutat està ge-
nerat per la indústria i aquest per-
centatge la situa en el terç superior
dels municipis mitjans de l'estat
amb una proporció més elevada
de treballadors al sector, segons
l'estudi Urban Audit de l'Institut
Nacional d'Estadística (INE), que
recull una mostra formada per 47
ciutats d’entre 50.000 i 100.000
habitants. Entre aquestes ciutats,
Manresa ocupa el 13è lloc.

Manresa queda lluny en per-
centatge de les dues ciutats cap-
davanteres del rànquing, que són
Elda, al País Valencià, i Rubí, i que
tenen el 36,37% i el 35,97% dels tre-
balladors al sector industrial, res-
pectivament. Però malgrat aques-
ta distància abismal amb les dues
primeres, la capital del Bages ja
està molt més a prop de la tercera,
que és Granollers (19,81%) i és dels
pocs municipis de la llista que su-
pera amb escreix la barrera del
10%. De fet, de les 47 ciutats d'en-
tre 50.000 i 100.000 habitants i
una densitat d'almenys 1.500 ve-
ïns per quilòmetre quadrat que in-
clou l'estudi, a 30 municipis la in-
dústria no generar ni aquest 10%
de l'ocupació.

D'altra banda, l'estudi mostra
que les poblacions que passen al
davant de Manresa són de zones
amb forta tradició industrial. Així,
10 dels 15 municipis amb més
ocupació al sector secundari són
catalans i Manresa té un percen-
tatge de treballadors en empreses
manufactureres molt similar al de
municipis de l'entorn més pro-
per a Barcelona, com Sant Boi de
Llobregat (14,62%), el Prat (14,5%)
i Cornellà (13,45%). Si es té en
compte la mitjana estatal, l’ocu-
pació industrial és del 12,40%, un
centèsima menys que a Manresa.

Tendència a la baixa
Tot i la importància que té la in-
dústria en l’oucpació a Manresa,
des de l’any 2010 fins al 2014 el seu
pes s’ha reduït any rere any amb
una sola excepció. D’aquesta ma-

nera s'ha passat del 14,57% del
2010 a la xifra actual. Tot i això, l’e-
volució negativa es va trencar, el
2013, quan les activitats indus-
trials van aconseguir generar el
16,62% de tota l'ocupació de la ciu-
tat, encara que     l'any següent va
patir una reculada molt notable de
4 punts –la més gran de tot el pe-
ríode– i va quedar per sota fins i tot
de la xifra de l’any 2010.

Els serveis guanyen pes
El retrocés experimentat a la in-
dústria ha fet créixer el pes que té
el sector serveis en l’ocupació lo-
cal. Concretament, les empreses
terciàries donen feina al 81,44%
d'ocupats de Manresa, percentat-
ge que situa la ciutat al lloc número
33 d’aquest rànquing.

Des de l’any 2010, aquesta pro-
porció ha crescut 5,57 punts. En
aquest cas, a diferència del sector

secundari, la dinàmica és de crei-
xement, amb l'excepció del pas del
2012 al 2013, quan la importància
del sector es va reduir coincidint
amb el repunt que va experimen-
tar l'ocupació industrial.

La pèrdua de força de la indús-
tria des del 2010 fins al 2014 és ge-
neral, ja que s'ha produït en un to-
tal de 31 dels 47 municipis de la llis-
ta. A més, segons el mateix estudi,
en l’àmbit estatal, la importància
del sector també ha davallat 1,69
punts percentuals.

I l'increment del pes del sector
serveis encara és més generalitzat
ja que només ha reculat a tres de
les ciutats seleccionades. Al con-
junt de l’estat, l’evolució ha estat la
mateixa amb un increment de
3,54 punts percentuals en quatre
anys. El fet de ser un treball centrat
en les ciutats no té en compte l'o-
cupació en els altres sectors eco-
nòmics amb un pes molt menor. 

En el sector terciari, el liderat és
per al municipi madrileny del Po-
zuelo de Alarcón, amb el 94,94%
d'ocupats al sector serveis, seguit
de Benidorm amb el 94,1%. La
tercera posició és per a Girona, on
el 93,99% de la població ocupada
treballa en els serveis.

L’evolució que mostra l'activitat
industrial en el treball de l'INE
reflecteix la tendència d'altres es-
tudis fets des del territori i que re-
cullen dades comarcals, encara
que les dades no són 100% com-
parables per la diferència en el cri-
teri geogràfic. És el cas de l'estudi
«Creixement econòmic i activitat
empresarial al Bages 2009-2013»,
elaborat per la Cambra de Co-
merç i l'Ajuntament de Manresa i
que mostra com l'evolució man-
resana va paral·lela a la del Bages.

En aquest cas, es pot comprovar
com entre el 2009 i el 2014, el pes
de la indústria en l'ocupació co-
marcal ha passat del 32,1% al
30,7%, mentre que els serveis han
passat de generar el 54,7% dels
llocs de treball al 60,1%. Malgrat
això, el valor afegit brut (VAB) ge-
nerat per la indústria va passar de
ser el 35,6% el 2009 al 43,3% el
2013, mentre que en el sector ser-
veis, tot i guanyar pes en la gene-
ració de feina, va disminuir del
52,1% al 50,4%, tal com ja va pu-
blicar Regió7 el dia 8 d'octubre.
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Manresa és de les ciutats
mitjanes de l’estat amb
més ocupació industrial

El sector secundari dóna feina al 12,41% dels ocupats de la capital del
Bages, encara que des del 2010 ha perdut pes en benefici dels serveis


L’OCUPACIÓ A LES CIUTATS MITJANES

La taxa d’atur a Manresa des
del 2010 fins al 2015 ha

mantingut una evolució i uns per-
centatges gairebé calcats a la mit-
jana estatal, segons l’estudi Urban
Audit. En concret, el 2015, el
22,92 % de la població activa de
Manresa estava a l’atur, mentre
que la mitjana estatal era del
22,06 %. A l’inici del període estu-
diat, el 2010, la taxa estatal i man-
resana era idèntica: del 19,86%.
Després, l’atur a Manresa va créixer
fins al 21,99 % mentre que a l’es-
tat es va quedar al 21,39%. L’any
2013 va ser quan es va tocar sos-
tre i l’atur manresà es va situar en
una taxa del 26,48% mentre que al
conjunt de l’estat era del 26,09%.
El 2014, ja en el marc d’una ten-
dència a la baixa, l’atur a Manresa
va quedar per sota de l’estatal amb
el 23,38% contra el 24,44%. L’Ur-
ban Audit calcula la taxa d’atur lo-
cal amb una fórmbula matemàtica
a partir de l’encreuament de dades
de l’Enquesta de Població Activa
(EPA) que són d’àmbit provincial i
de les persones inscrites a les ofici-
nes del servei públic d’ocupació es-
tatal o autonòmics.

4

L’atur manresà es manté
en la mitjana estatal

(*) Xifres en % sobre la població ocupada
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TREBALLADORS DEL SECTOR SERVEIS A CIUTATS D’ENTRE 50.000 I 100.000 HABITANTS*

LLARS I FAMÍLIA

Diferència
2010 2011 2012 2013 2014 2014-10

1. Pozuelo de Alarcón 93,50 93,97 88,12 95,24 94,94 +1,44
2. Benidorm 90,70 91,93 93,15 93,44 94,10 +3,40
3. Girona 92,86 92,93 92,98 85,71 93,99 +1,13
4. Majadahonda 92,24 91,52 93,58 94,82 91,51 -0,73
5. Getxo 87,87 88,05 89,47 89,53 91,37 +3,50
6. Toledo 90,05 91,28 91,05 93,96 91,05 +1,00
7. Ciudad Real 87,06 88,06 89,80 87,99 90,94 +3,88
8. Melilla 88,28 90,07 90,73 90,40 90,92 +2,64
9. Fuengirola 86,81 88,05 88,07 88,20 90,60 +3,79
10. Torremolinos 86,45 86,82 87,56 86,89 89,62 +3,17
11. Las Rozas de Madrid 85,04 85,71 88,82 93,25 89,19 +4,15
12. Castelldefels 82,98 85,64 85,68 86,73 88,26 +5,28
13. Sant Cugat del Vallès 79,70 77,99 91,35 88,98 87,91 +8,21
14. Santiago de Compostela 84,55 85,68 87,27 88,08 87,74 +3,19
15. San Sebastián de los Reyes 84,45 84,37 85,18 74,89 86,83 +2,38
16. Arrecife 83,73 85,51 86,23 81,79 86,60 +2,87
17. Ceuta 82,95 84,07 83,51 84,45 86,26 +3,31
18. Palència 81,28 82,09 84,48 82,63 86,21 +4,93
19. Zamora 82,62 84,81 85,60 83,42 86,07 +3,45
20. San Fernando 84,76 86,14 87,03 88,57 85,69 +0,93
21. Torrevieja 83,78 85,22 86,49 85,20 85,66 +1,88
22. Guadalajara 82,59 83,38 84,14 76,11 85,56 +2,97
23. Lugo 81,77 82,65 83,88 80,95 85,43 +3,66
24. Ferrol 79,92 81,93 83,94 88,81 84,90 +4,98
25. Càceres 80,26 83,56 82,59 83,35 84,66 +4,40
26. Coslada 79,76 80,62 81,45 81,53 84,01 +4,25
27. Santa Lucía de Tirajana 79,33 80,76 83,38 83,03 83,96 +4,63
28. Gandia 78,28 80,35 82,40 78,46 83,36 +5,08
29. Pontevedra 77,25 79,57 81,01 78,30 82,77 +5,52
30. Cerdanyola del Vallès 81,14 84,18 84,62 85,69 82,30 +1,16
31. La Línea de la Concepción 76,17 80,00 82,09 83,07 82,15 +5,98
32. El Prat de Llobregat 86,24 80,69 81,05 79,71 82,13 -4,11
33. MANRESA 75,87 77,45 78,97 75,89 81,44 +5,57
34. Mollet del Vallès 73,15 75,87 76,26 76,97 79,45 +6,30
35. Talavera de la Reina 74,74 77,26 78,34 73,71 79,09 +4,35
36. Ponferrada 71,94 74,69 76,03 77,46 78,73 +6,79
37. El Puerto de Santa María 75,17 75,36 76,51 76,66 76,44 +1,27
38. Sant Boi de Llobregat 72,14 74,74 75,23 70,22 76,26 +4,12
39. Vilanova i la Geltrú 71,13 72,55 73,68 69,67 76,25 +5,12
40. Sanlúcar de Barrameda 69,17 72,42 72,98 73,65 75,80 +6,63
41. Granollers 71,36 71,67 73,64 73,56 75,19 +3,83
42. Cornellà de Llobregat 72,52 73,49 74,45 71,83 74,72 +2,20
43. Avilés 70,60 70,85 72,61 65,22 73,35 +2,75
44. Irun 67,74 69,90 73,23 69,66 72,99 +5,25
45. Viladecans 66,58 70,82 69,54 76,17 71,64 +5,06
46. Elda 62,21 60,90 60,79 55,35 59,34 -2,87
47. Rubí 57,07 58,31 58,02 49,91 57,64 +0,57

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Habitants 74.655 75.297 76.170 76.570 76.589 76.209

Nombre de llars 29.734 29.890 29.901 29.872 29.774 29.527

Mida mitjana de les llars 2,48 2,49 2,52 2,53 2,54 2,55

Proporció de llars amb una sola persona 28,25 28,10 27,57 27,28 27,05 27,71

Renda mitjana de les llars - - - - - - 29.851,39 30.380,57 31.555,73 - - -

Proporció d'infants de 0-4 anys a guarderies
sobre la població de 0-4 anys (percentatge) - - - 56,43 - - - 54,89 54,36 52,54

ECONOMIA

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Taxa d'atur 22,92 23,38 26,48 25,50 21,99 19,86

Proporció d'ocupats entre 20 i 64 anys sobre
la població activa (percentatge) 77,29 76,86 73,81 74,67 78,33 80,75

Taxa d’activitat (percentatge) 58,58 59,12 59,00 59,97 60,83 60,80

Des de l’any 2010 fins al 2015,
Manresa ha perdut 1.554 habi-
tants però, en canvi, ha guanyat 207
llars. L’increment de persones que
viuen soles i la reducció de la
mida mitjana dels nuclis familiars
explica aquesta evolució que recull
l’estudi Urban Audit de l’INE.

Així, segons aquest treball, si en
el període comprès entre els anys
2010 i 2015, la xifra d’habitants va
tocar sostre el 2012 amb 76.570 ve-
ïns, el nombre de llars va assolir el
seu nombre màxim un any després
amb un total de 29.901. Des d’a-
quell any, tant el nombre d’habi-
tants com el de llars ha anat a la
baixa.

Aquests dos descensos, però,
contrasten amb l’increment de
llars formades per una sola per-
sona. El 2010, a Manresa hi havia
el 27,71% de famílies amb un sol
membre, xifra que equival a 8.181
persones que vivien soles. Cinc
anys després, el percentatge s’en-
filava al 28,25 %, fet que deixava la
xifra global de famílies formades
per un sol membre en 8.400.

Aquest increment de persones
que viuen soles juntament amb la
reducció mitjana de membres per
cada llar, que ha passat de 2,55 a
2,48, explica que la ciutat hagi
perdut un total de 1.554 habitants
en els darrers cinc anys, però que
en canvi hagi guanyat 207 llars. De
totes maneres, el nombre de fa-
mílies instal·lades a la capital del
Bages queda per sota de la de
l’any 2013, quan la ciutat va regis-
trar el seu màxim de llars amb un
total de 29.901.

En l’àmbit estatal, la mida mit-
jana de les llars també tendeix a re-
duir-se, encara que els nuclis fa-
miliars són lleugerament més
grans que a Manresa (2,51 mem-
bres) i el percentatge de persones

que viuen soles és inferior, del
24,78%, segons les dades del 2014,
les últimes que figuren en el treball
publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística.

Pel que fa a l’economia familiar,
les llars manresanes tenien el 2013
una renda mitjana de 29.851,39 eu-
ros bruts, tal com ja va publicar
Regió7el dimecres 2 de març pas-
sat.

Aquests 29.851 euros situen
Manresa en el lloc número 30 del
rànquing estatal, si es tenen en
compte tant les ciutats de més de
50.000 habitants com les que su-
peren els 100.000, que són totes les
que recull l’estudi. En total són 109
municipis.

Aquesta llista de ciutats amb
més renda familiar és liderada pel
municipi madrileny de Pozuelo de
Alarcón, on les famílies tenen uns
ingressos mitjans de 70.298 euros
anuals, mentre que l’última posi-
ció és per a Torrevella (a la pro-
víncia d’Alacant), amb uns in-
gressos familiars mitjans de 13.977
euros, l’any 2013.

Dels municipis que figuren a la
llista, pel que fa a Catalunya les fa-
mílies amb més ingressos són les
de Sant Cugat del Vallès, amb una
mitjana anual de 52.881 euros,
seguides de les que viuen a Bar-
celona, amb 35.090 euros d’in-
gressos bruts l’any 2013. 

R.  J. | MANRESA

La pèrdua d’habitants de Manresa
contrasta amb l’increment de llars
La proporció de famílies

manresanes amb
un sol membre augmenta
fins al 28,15 %



L’any 2014, el 56,43% d’infants de
Manresa d’entre 0 i 4 anys anava a
la guarderia. Es tracta d’un per-
centatge gairebé quatre punts més
elevat que el del 2010 i està em-
marcat enmig d’una tendència de
creixement.

Així, tan sols quatre anys abans,
el 2010, que és el primer del qual
l’estudi Urban Audit de l’INE mos-

tra dades, el percentatge d’infants
manresans d’entre 0 i 4 anys que
anava a la guarderia era del 52,54%,
gairebé quatre punts menys. Un
any després, el 2011, la proporció
d’infants que sense haver arribat a
l’edat obligatòria d’escolarització
anava a un centre educatiu era del
54,36%, i el 2012 havia crescut mig
punt més. Del 2013, l’estudi no en
mostra dades.

En aquest àmbit, de nou Man-
resa segueix la dinàmica creixent
del conjunt de l’estat. Tot i això, el
percentatge de nens i nenes que
van a les guarderies manresanes
encara queda per sota de la mit-
jana del país, que és del 59,41%,
tres punts més que en el cas  de
Manresa. Respecte a aquestes da-
des, Urban Audit només publica
percentatges i no xifres absolutes.

R.  J. | MANRESA

Cada cop hi ha més famílies que opten per
començar abans l’escolarització dels seus fills

Cadascuna de les unitats
familiars de Manresa és
formada, de mitjana, 
per 2,48 membres

Manresa supera de quatre
punts percentuals la mitjana
estatal de persones que
viuen soles

El nombre de llars a
Manresa va assolir el seu
màxim el 2013 amb un total
de 29.901
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