
Els pobles del Bages estan molt
per sota dels percentatges de Ca-
talunya en immigració. Fins al
punt que, municipi per municipi,
només Manresa supera la mitjana
del país. Segons dades del padró
municipal, a la capital del Bages la
població estrangera és el 18,35%
del total (14.053 persones). Aques-
ta xifra la situa tres punts per sobre
de la mitjana de Catalunya, on és
del 15,68%. 

De fet, Manresa concentra el
gros de la immigració de la co-
marca. Malgrat el nombre d’habi-
tants total de la ciutat equival al
41% del Bages, la població estra-
ngera que hi està empadronada
n’és el 62,5% de la que hi ha a la co-
marca. Aquestes dades expliquen
perquè, més enllà de Manresa, la
resta de percentatges d’immigra-
ció dels municipis bagencs són re-
alment baixos, en comparació
amb la mitjana del país. Només en
sis de les trenta-quatre poblacions

restants la proporció de població
estrangera supera lleugerament
el 10% –Moià, Sant Vicenç, Sant Fe-
liu, Avinyó, Monistrol de Mont-
serrat i Callús–, i en més de la
meitat (18 en total) aquesta pro-
porció és d’un màxim del 5%.  

Del conjunt de comarques de la

Catalunya central Manresa és el
quart municipi amb un índex més
elevat de població estrangera. No-
més la superen Calaf (Anoia), amb
el 23,86% d’immigració; i dues
poblacions de la Cerdanya, la ca-
pital Puigcerdà, amb el 20,53%; i
Llívia, amb el 18,41%. A Manresa
el gran salt de la població estra-
ngera s’ha registrat els últims set
anys. I és que des del 2005, quan la
ciutat va superar per primer cop la
xifra dels 70.000 habitants, la pro-
porció ha passat del 10,77% d’a-
quell moment, al 18,35% actual,te-
nint en compte, a més, que la po-
blació global també ha augmentat
fins als 76.570 habitants. Des del
2000, la capital del Bages no ha re-
gistrat cap any de decreixement del
percentatge de població estra-
ngera.

D’aquest rànquing també des-
taca el fet que hi ha dos municipis,
l’Estany i Talamanca, que ocupen
la darrera posició amb un únic es-
tranger en la seva població.
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Manresa és l’únic municipi del
Bages que supera la mitjana
catalana de població estrangera

Només en 6 dels 34 pobles se supera el 10% d’immigració, i en més
de la meitat suposa com a màxim el 5% del nombre total d’habitants
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El ‘garden’ dóna feina a persones amb discapacitat intel·lectual

AMPANS

g EL RÀNQUING PERCENTUAL DE LA IMMIGRACIÓ AL BAGES
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Població total Població estrangera % població estrangera

Manresa 76.570 14.053 18,35
Moià 5.793 705 12,17
Sant Vicenç de Castellet 9.314 1.098 11,79
Sant Feliu Sasserra 660 73 11,06
Avinyó 2.328 252 10,82
Monistrol de Montserrat 2.993 311 10,39
Callús 1.909 192 10,06
Balsareny 3.492 348 9,97
Artés 5.566 543 9,76
Sant Joan de Vilatorrada 10.780 1.009 9,36
Navàs 6.145 561 9,13
Súria 6.218 481 7,74
Marganell 308 23 7,47
Gaià 167 12 7,19
El Pont de Vilomara i Rocafort 3.775 240 6,36
Navarcles 5.973 363 6,08
Sallent 6.875 408 5,93
Sant Fruitós de Bages 8.227 487 5,92
Castellbell i el Vilar 3.641 213 5,85
Cardona 5.064 294 5,81
Castellgalí 2.001 116 5,80
Monistrol de Calders 700 35 5,00
Santpedor 7.187 358 4,98
Santa Maria d'Oló 1.048 50 4,77
Rajadell 543 20 3,68
Castellfollit del Boix 416 15 3,61
Sant Salvador de Guardiola 3.139 101 3,22
Calders 955 28 2,93
Aguilar de Segarra 250 7 2,80
Sant Mateu de Bages 643 16 2.49
Mura 227 5 2,20
Fonollosa 1.438 25 1,74
Castellnou de Bages 1.184 20 1,69
L’Estany 157 1 0,63
Talamanca 398 1 0,25
TOTALS 186.084 22.465 12,07

Per tenir una millor perspec-
tiva dels baixos nivells d’im-

migració dels pobles del Bages cal
tenir present que en una quarta
part dels municipis catalans se su-
pera el 15%, i que n’hi ha un cente-
nar per damunt del 20%. Al capda-
munt hi ha Guissona (Segarra) i
Castelló d’Empúries (Alt Empordà),
on en aquests moments la pobla-
ció estrangera que hi ha empadro-
nada és just la meitat del total.
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Més del 50% en dues
poblacions catalanes

El centre d’educació especial
Ampans inicia avui una nova eta-
pa del seu complex de jardineria
amb l’aliança amb el grup Jardi-
narium, l’ampliació de les instal·la-
cions i una nova ubicació del pàr-
quing de vehicles. 

Entre les principals novetats, el
garden ha ampliat les zones de bo-

tiga interior, amb més de 400 m2.
Pel que fa al pàrquing, s’han creat
més de 50 noves places. En aques-
ta nova etapa que enceta el com-
plex també ha projectat un espai
de taller ocupacional, on un grup
de 20 persones ateses a Ampans
desenvolupen activitats creatives
i artesanals vinculades a la deco-
ració i a l’artesania. El Garden

Ampans preveu que amb aquest
impuls pugui seguir avançant en la
inserció laboral de persones amb
discapacitat intel·lectual i amb
risc d’exclusió. Aquestes instal·la-
cions es van inaugurar el 1995 i
dóna feina a persones amb disca-
pacitat intel·lectual. Juntament
amb el servei de jardineria, actu-
alment ocupa 35 persones.
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Ampans s’alia amb Jardinarium   
i amplia el seu centre de jardineria 

La Policia Local de Súria va
detenir dilluns passat una per-
sona com a presumpte autor
d’un furt de cable elèctric a les
instal·lacions de l’empresa Solvay
SA de Súria. 

El material sostret va ser trobat
a l’exterior de l’empresa, apilat i
aparentment preparat per ser
transportat. Un treballador de
l’empresa va denunciar a la Poli-
cia Local la presència d’un des-
conegut que s’havia fet escàpol en
ser sorprès a l’interior de les ins-
tal·lacions. 

Una patrulla es va desplaçar
fins a una zona propera al barri
del Fusteret, on el presumpte

responsable de la sostracció va ser
localitzat. La detenció va tenir
lloc pels volts de quarts de dues.
El detingut era un home de 31
anys sense domicili conegut, al
qual van ser trobades unes quan-
tes eines a sobre i també en un tu-
risme estacionat a uns 80 metres
de distància del lloc on es va
procedir a la detenció. Posterior-
ment va ser posat a disposició ju-
dicial. 

Rescat al Cardener
D’altra banda, la policia surienca
també va haver de portar a terme
la nit de diumenge a dilluns el res-
cat d’un home que per raons que
es desconeixen es trobava a dins

del riu Cardener al seu pas pel
barri de Sant Jaume. 

Els agents van haver de ficar-se
a dins del riu per tal de poder
treure l’home de l’aigua. Després
de ser reanimat, una ambulància
va traslladar-lo a un centre sani-
tari de Manresa, amb símpto-
mes d’una hipotèrmia severa. 

La persona rescatada era un
home de 42 anys i veí de Santpe-
dor. Un veí del barri de Sant Jau-
me va ser l’encarregat d’avisar la
Policia Local sobre la presència de
l’home a dins del riu, pocs minuts
després de les cinc de la matina-
da. Tres patrulles de Mossos d’Es-
quadra també van desplaçar-se
fins al lloc del fet. 
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La Policia Local de Súria deté el
presumpte autor d’un furt de cable

Na Maria del Pilar Saltó Saura, Notària de Sant Vicenç de Castellet, FAIG CONSTAR:

Que a la meva notaria s’està tramitant acta de notorietat complementària de títol públic adquisi-
tiu per a la immatriculació de finques per tal d’acreditar que, al terme municipal de SANT MATEU
DE BAGES, el difunt senyor JOSE MARIA DUOCASTELLA MORERA era tingut per propietari de
les següents finques:

1.- FINCA RÚSTICA.- Peça de terra travessada de nord-est a sud-oest per un camí, identificada
segons Cadastre com a “Vinya de Cal Sastre” en la qual hi ha edificada una casa en runes, com-
posta de planta baixa, i dues plantes altes, de superfície aproximada cent metres quadrats ca-
dascuna d’elles, amb els seus cossos auxiliars de pallissa i coberts amb una superfície total
aproximada de setanta tres metres quadrats, situada al municipi de Sant Mateu de Bages, pro-
víncia de Barcelona. Té una superfície d’una hectàrea noranta sis àrees i disset centiàrees. TER-
MENEJA.- Al Nord, amb finca Casulls; a l’Est amb finca Casulls; al Sud, amb finca Barcadit, i a
l’Oest, en part amb finca Bacardit i en part amb finca Casulls. REFERÈNCIA CATASTRAL.- Com-
posta per les referències cadastrals 08229A-00600069-0000-MB i 08229A-00600111-0000-MT.

2.- FINCA RÚSTICA.- Peça de terra identificada com a “Cal JAUME MANUEL”, en la qual hi ha
edificada una casa en runes composta de planta baixa i dues plantes altes de superfície aproxi-
mada setanta metres quadrats cadascuna d’elles, i els seus cossos auxiliars de tina, pallissa,
femer de superfície aproximada quaranta-nou metres quadrats, situada al municipi de Sant Mateu
de Bages, de superfície total SEIXANTA-SET ÀREES I SEIXANTA QUATRE CENTIÀREES. TER-
MENEJA.- Al Nord amb la finca Casulls; a l’Est i al Sud, amb finca Bacardit de les Olles; i a l’O-
est, amb finca Biosca mitjançant el Torrent de la Vall. REFERÈNCIA CATASTRAL.- Li correspon
la referència cadastral 08229A-00600070-0000-MW.

Durant el termini de vint dies naturals, podran els interessats comparèixer a la notaria de Sant
Vicenç de Castellet, carrer Gran, número 8 baixos, per oposar-se a la tramitació o al·legar el que
tinguin per pertinent en defensa dels seus interessos.

Sant Vicenç de Castellet, el quatre de març de dos mil tretze


