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Europa, refugiats i demografia
«I com que tot canvi vol un esforç, és a dir una lluita, cal respondre als jardiners
cultivadors de tota classe de pors ancestrals de forma clara, intel·ligent i també
contundent»

Com tot en aquesta vida, hi ha moltes maneres de mirar-se les coses, com una peça a través
d'un programa d'Autocad. Se n'ha parlat i hi ha excel·lent informació vivencial del que suposa la
crisi dels refugiats. Excel·lents cròniques i bons informes de posicionament com els d'OXFAM.
Informació no en falta des del punt de vista més humà. Si no hi ha resposta èticament decent no
serà per ignorància, ni tant sols de la culpable.

Tota forma de govern i autoritat necessita un mínim d'aquiescència de qui segueix, de qui
assenteix o solament deixa fer. Un deixar fer a l'altre amb el convenciment més o menys raonat
de que el de dalt sap el que es fa, almenys una mica més que jo, i que no és ontològicament
parlant allò que se'n diu un mal parit. I si això falla queda obert el camí de l'ensorrament, encara que
sigui a un termini mig o llarg, però tot arriba. Per exemple, l'erosió de les bases fiscals de l'estat del
benestar donat el sistema planificat d'elusió fiscal a tota classe de paradís fiscal n'és un cas. Un
altre que em porta a escriure'n és el de la demografia minvant europea, que també es menja els
fonaments del sistema de benestar i que no atén a l'oportunitat de alleujament que presenta
l'anomenada "crisi dels refugiats". Fins i tot organismes internacionals poc sospitosos de fer de
"oenagé" i ser qualificats de practicar el "bonisme" com el Fons Monetari Internacional, en el seu
darrer informe d'actualització de perspectives econòmiques mundials, menciona en el seu apartat
de prioritats en matèria de polítiques la integració d'immigrants a la força laboral europea, això sí, ho
diu d'una forma polida i neutral perquè ningú del gremi es pugui sentir obertament al·ludit.

Les piràmides demogràfiques es van invertint ràpidament. Ja solament se sent la cridòria de la
canalla quan passes pel costat d'una escola a l'hora del pati. Em sembla recordar que quan era
molt més jove no era així. Societats com la del Japó, tancades a la incorporació de forans (just el
contrari de l'anomenat sistema de reproducció català), envellides en tota classe de sentits,
prefiguren el nostre futur de societats europees. Amb la proporció d'ocupats/beneficiaris del
sistema de benestar previst d'aquí no tant (en vida vostra), les matemàtiques que són la prova del
cotó no enganyen: massa pocs cotitzants per beneficiari. No es pot amagar el cap sota l'ala. 

Els drets i deures de tothom, els pactes socials vigents, el mateix concepte del treball com a
vertebrador d'una identitat, o el concepte de l'organització se'n veuran afectats. I si ha d'haver-hi la
transició a un altre model encara per dibuixar ens caldrà també una transició demogràfica. I si no
preguntem-nos per què la "Merkel" no es posa en mode "Tatcher" quan es planteja el problema
de l'acollida de refugiats. Crec que ella ho veu clar, i més dades i coneixement que jo deu tenir. I
com que tot canvi vol un esforç, és a dir una lluita, cal respondre als jardiners cultivadors de tota
classe de pors ancestrals (al negre, al moro, a l'altre, a perdre no sé què...) de forma clara,
intel·ligent i també contundent.

Una transició que inclou també l'aprenentatge d'integrar sense trencar o malmetre res. Més
fàcil dir-ho que fer-ho per cert, però si no ens hi posem no hi ha manera. I pel que anem veient
arreu del Vell Continent és més difícil del que es pensava. Però resulta que totes les forces
identificades que configuren el nostre futur pressionen en aquesta direcció, ja siguin purament
demogràfiques internes, o del continent de sota, o raons de canvi climàtic més que estudiades...
Tot es conjura perquè la pressió vagi a més. Si ha de venir una onada (que vindrà... en vida vostra)
millor amorosir-la i aprendre com s'ha de treballar (aprenentatge vol dir també temps).

Si he vist un programa de televisió intel·ligent, aquest és "Karakia", on un col·lectiu implantat a
casa nostra explicava com feia un plat "de celebració", sempre molt elaborat, tot "slow food", i ens
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convidava a menjar-ho. La cocció d'aliments ens va convertir en Sapiens, no ho oblidem. Ho feien
al 33, quina quota d'audiència podia tenir? un 5%? Doncs això és política.
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DEL 21 D’ABRIL AL 4 DE MAIG DE 2016 l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l FRQ l 21

nnn El Consell Comarcal del Bages 
ha obert el període per sol·licitar be-
ques per al menjador escolar per al 
proper curs, atorgades per la Gene-
ralitat de Catalunya i gestionades 
pel Consell (als municipis del Ba-
ges i alguns del Moianès: Calders, 
l’Estany, Moià, Monistrol de Cal-
ders i Santa Maria d’Oló). La princi-
pal novetat d’enguany és  que totes 
les famílies que no superin els llin-
dars de renda establerts i entrin a la 
convocatòria tindran assegurada 
com a mínim una beca del 50% del 
preu del menjador, des del primer 
moment, sense haver d’entrar en 
llistes d’espera. Les famílies han de 
presentar la sol·licitud als centres 
docents durant les properes setma-
nes. La data màxima de recollida 
de documentació a les escoles és el 

ECONOMIA

Per primera vegada hi haurà un circuit per provar els vehicles

El Consell Comarcal del Bages concedeix microcrèdits

Un mes abans ja hi ha el 80% d’espais reservats

nnn El Consell Comarcal del Bages 
atorgarà 450.000 euros en micro-
crèdits a empreses de la comarca 
a interès 0 i a retornar en 4 anys. 
L’objectiu de la iniciativa és ampli-
ar el teixit empresarial del Bages 
i obrir-lo cap a la innovació. Així, 
els microcrèdits aniran destinats 
a empreses de nova creació i a em-
preses ja consolidades que vulguin 
engegar un projecte d’expansió.
S’han  reforçat les bases per evitar 
els impagats que, en la darrera con-
vocatòria del 2011, han suposat una 
morositat de 80.000 euros, ja que 8 
de les 39 empreses que van aconse-
guir un microcrèdit tenen obert un 

nnn Per quart any consecutiu, la 
fi ra ocuparà dos trams del Passeig 
de Pere III, així com carrers i places 
del centre de la ciutat.
Una de les novetats ja concreta-
da entre les empreses adherides 
al Grup Automoció de Manresa, 
és la possibilitat que els potenci-
als compradors puguin provar el 
vehicle que els interessi. 
Cada concessionari tindrà dos tu-
rismes de prova, a punt per fer un 
circuit amb sortida i arribada a la 
plaça Porxada. 
Es considera que aquest és l’espai 

El Bages atorgarà 450.000 
euros en microcrèdits
a noves empreses

L’ExpoBages Ascensió 
2016, del 20 al 22 de maig, 
porta novetats de motor

expedient d’impagament.
 L’èxit de la primera convocatòria 
de microcrèdits del Consell  ha 
propiciat una nova edició del pro-
grama. Enguany, la dotació eco-
nòmica s’ha rebaixat dels 600.000 
als 450.000 euros, i s’han modifi cat 
les bases per adequar-los a l’objec-
tiu principal del programa: afavorir 
la creació d’empreses i reactivar el 
teixit industrial i econòmic del Ba-
ges. Així, s’han obert dues línies de 
microcrèdits. Una d’elles destinada 
a la creació d’empreses per a per-
sones emprenedores  i l’altra  línia 
dels microcrèdits està destinada 
a la reactivació i diversifi cació in-
dustrial del Bages per a empreses 
amb una plantilla inferior a 25 tre-
balladors . n

idoni per tenir-hi i començar el re-
corregut per Esquilets i carretera 
de Vic.
 El sector de l’automoció serà, nova-
ment, el que ocuparà una superfí-
cie més important del recinte fi ral. 
Inicialment, es preveu que hi hagi 
vehicles des de les immediacions 
de Crist Rei, Guimerà, Muralla del 
Carme, Muralla de Sant Domènec 
i plaça de Sant Domènec.
 La comissió organitzadora de l’Ex-
poBages Ascensió confi a en igua-
lar o superar els 200 expositors de 
l’any passat.  n

Les famílies tindran assegurat com a mínim el 50%
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SOL·LICITUDS.  Les famílies que vulguin benefi ciar-se de les beques hauran de 
presentar les sol·licituds durant les properes setmanes

S’amplien les beques de 
menjador escolar  al Bages

Les condicions per benefi ciar-se de les beques s’han de consultar al CCB

Curs de la Cambra de Manresa 
per formar futurs hostalers 

El curs se celebrarà des del dia 18 d’aquest mes fi ns l’1 de juny 
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nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa ha programat un nou curs 
adreçat a joves que no estiguin tre-
ballant ni estudiant amb l’objectiu 
de facilitar-los la inserció laboral. 
En aquest cas, el curs vol ajudar els 
participants a trobar feina al sec-
tor de l’hostaleria, un dels que crea 
més llocs de treball de cara a la tem-
porada d’estiu. 
Les classes  van començar el dia 18 
d’abril  i acabaran el dia 1 de juny. 
El curs és gratuït i s’adreça a joves 
menors de 30 anys vulguin rebre 
formació específi ca per ocupar un 
lloc de treball. 
 El curs inclourà una primera part 
d’ocupabilitat i habilitats socials 

que ha de servir als joves per ad-
quirir confi ança per apropar-se a 
les empreses i desenvolupar-se cor-
rectament al lloc de treball. 
La segona part és la formació es-
pecífica en operacions bàsiques 
de bar i restaurant, en 
què els participants 
aprendran i posa-
ran en pràctica 
els conceptes 
bàsics d’aten-
ció al client en 
un establiment 
de restauració, 
preparar i presen-
tar begudes senzilles 
i menjars ràpids,  i d’altres 
coneixements. 
Aquesta formació es durà a terme a 
les instal·lacions de l’Escola d’Ho-

teleria Joviat i l’impartiran profes-
sors especialitzats en aquest àmbit. 
Aquest curs forma part del Pro-
grama Integral de Qualifi cació i 
Ocupació (PICE), que executen 
les Cambres de Comerç amb el fi -

nançament del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social i 

el Fons Social Europeu, 
com a part del pla de 
xoc europeu per re-
duir l’atur juvenil. 
Un cop acabada la 
formació, els joves 

entren a formar part 
d’una borsa de treball 

que la Cambra  de Man-
resa difon entre les empreses 

del territori que, a més, gaudeixen 
d’avantatges per a la contractació 
d’aquests joves. n

dia 9 de maig, però cada centre ha 
marcat els seus terminis.
Hi haurà beques per dos imports: 
el 100% del total del preu de menja-
dor, i el 50%. Les famílies que rebin 
un ajut del 50% tenen la possibilitat 
de compactar-lo deixant els nens a 
dinar a l’escola només alguns di-
es cada setmana. Però no es podrà 
compactar de forma continuada, 
és a dir, durant uns mesos seguits.
Per entrar a la convocatòria de be-

ques, la família ha d’estar per sota 
dels límits de renda anual marcats:
Si la renda familiar anual no supera 
el llindar del 60% d’aquests imports 
i s’acrediten altres punts (com fa-
mília nombrosa, monoparentalitat, 
infants en acolliment en la unitat 
familiar, condició de discapacitat 
de l’alumne o germans, situació de 
risc social, etc.) es podrà optar a una 
beca del 100% del valor del preu del 
menjador. n
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