
MARC CONCEPTUAL 

 

 

Des de les darreres dècades del segle XX fins a l’actualitat s’han esdevingut una sèrie 

de transformacions socials, econòmiques, culturals i tecnològiques profundes i 

accelerades que han modificat substancialment les nostres societats. Amb 

l’emergència de noves formes de producció que demanden flexibilització i la creixent 

precarització de les condicions de treball (tant en termes retributius com d’estabilitat); 

amb l’augment de l’esperança de vida; amb el creixement de les famílies monoparentals 

i monomarentals i les llars unipersonals; amb la creixent diversitat ètnica, cultural i 

religiosa, etc., han emergit nous riscos d’exclusió social mentre revifen i es 

reconfiguren els eixos de desigualtat social moderns i clàssics en el si de societats 

cada cop més fragmentades.  

 

En aquest context de canvi social, l’eexclusió social apareix com un fenomen complex, 

altament polièdric, resultat de processos dinàmics d’acumulació i combinació de factors 

de desavantatge diversos i alhora vinculats a diferents aspectes de la vida personal, 

social, cultural i política dels individus. Un fenomen multidimensional que va més enllà 

d’englobar les situacions clàssiques de pobresa o privació monetària i que emergeix de 

l’impacte social d’una multiplicitat conjugada de factors de risc de diferents àmbits 

(econòmic, laboral, educatiu, relacional, sanitari, i residencial) que traven el 

desenvolupament dels mecanismes d’afiliació social i comunitària així com l’accés als 

sistemes de protecció social i provisió de béns i serveis.  

 

És evident que els innegables progressos mèdics, tecnològics i de coneixement 

efectuats de manera creixent i accelerada han aportat una gran prosperitat en les 

condicions d’existència de bona part de la població dels països occidentals. A més, la 

recuperació econòmica de tots els països europeus d’ençà de la Segona Guerra 

Mundial va desembocar en un augment del nivell adquisitiu de moltes famílies i en 

conseqüència, s’ha experimentat una millora substancial tant des del punt de vista 

material com de qualitat de vida de la població respecte a aspectes tan fonamentals 

com la salut i el nivell educatiu.  

 

No obstant això, aquesta millora polièdrica i general del benestar no s’ha distribuït 

equitativament, sinó al contrari: les desigualtats socials no tan sols es mantenen, sinó 

que esdevenen cada vegada més grans i peremptòries, i deixen capes de població i 

certs col·lectius al marge de la prosperitat esmentada.  

 

 



Dimensions del canvi 

 

Actualment, s’estan donant situacions d’exclusió i desigualtat social de triple tipologia 

simultàniament. 

 

a) Les situacions socials clàssiques. 

Les situacions de carència de recursos materials s’han anat reproduint i, fins i tot, 

ampliant. Ens referim, fonamentalment, a fenòmens com el fet de cobrar sous per sota 

dels llindars de pobresa, la desigualtat d’accés als recursos educatius i les situacions 

de discapacitat i dependència tradicionals que avui encara es donen.  

 

b) Les problemàtiques socials tradicionals reformatejades. 

La feina i l’habitatge són dos vectors molt importants a les nostres vides. Si bé s’han 

anat solucionant algunes de les qüestions entorn de cadascun, també és cert que 

aquestes han anat prenent una nova forma, sovint de naturalesa més complexa, i que 

afecta a una quantitat important de persones. Actualment a la situació d’atur s’afegeix el 

caràcter precari que han anat adquirint un nombre creixent de feines i les altes taxes de 

temporalitat. Pel que fa a l’habitatge, s’han de destacar les noves i preocupants 

dificultats per accedir-hi i mantenir-lo, els nous fenòmens de violència immobiliària 

envers col·lectius com el de la gent gran i, fins i tot, el deteriorament de les cases i els 

pisos o la presència de l’infrahabitatge que afecta a les persones amb menys recursos. 

 

A més, la tecnificació de molts llocs de treball i la globalització econòmica han 

desembocat en unes transformacions en el mercat laboral que provoquen l’exclusió i la 

precarietat d’una gran quantitat de treballadors/res.  

 

A fi d’adaptar-se a la creixent volatilitat de l’espai productiu i reduir els alts índexs d’atur, 

les diferents empreses han tendit a flexibilitzar la regulació del mercat laboral facilitant la 

creació de treballs de baixa qualitat sense vessant formativa, inestables, amb sous 

baixos i sense cobertura per conveni col·lectiu. Aquests canvis en el mercat laboral es 

poden sintetitzar en els fenòmens següents: 

 



Residualització de les trajectòries lineals i ràpides dels i les joves cap al treball industrial 

assalariat, que han provocat un ventall d’itineraris d’inserció molt complexos i dilatats en 

el temps. Per als i les joves amb intenses carències formatives, aquests itineraris 

esdevenen una espiral de treballs eventuals, precaris, amb escasses possibilitats 

d’aprenentatge i promoció, no generadors de cap vincle grupal o comunitari i que, per 

tant, constitueixen un nou espai d’exclusió social juvenil. 

 

Flexibilització irreversible dels processos productius que ha provocat la desregulació 

laboral, amb la consegüent erosió dels drets laborals i el debilitament dels esquemes de 

protecció social tradicionalment lligats al mercat de treball. 

 

La precarietat salarial de llarga durada ha fet emergir la classe dels i les treballadors/es 

pobres (working poors), aquells que tot i tenir una feina no aconsegueixen superar la 

situació de precarietat econòmica. 

 

c) Els nous riscos d’exclusió social. 

A totes aquestes situacions socials cal afegir-hi les que han emergit fa relativament poc 

(moltes de les quals, a més, encara es troben en procés de desplegament) fruit dels 

canvis estructurals que van modificant la societat. Val a dir que molts d’aquests canvis 

tenen un potencial important i que, depenent de la manera i el lloc on es despleguin, 

poden tenir unes o altres conseqüències, sobretot, per ales persones i els col·lectius 

més desfavorits. Per les seves implicacions, cal esmentar quatre tipus de 

transformacions, si bé totes estan molt entrelligades: 

 

Canvi de les noves estructures famil iars 

En el transcurs de les dues darreres dècades hi ha hagut un increment de la 

pluralitat de formes de convivència familiar. A resultes d’això, han proliferat les llars 

unipersonals i les famílies monoparentals i monomarentals. Com a tret indicatiu, al 

cens de Sant Boi de Llobregat, l’any 2008 revelava que més del 26% de la 

població viu en llars unipersonals, i més del 50% d’aquest són gent gran. 

 

Canvi de l ’es tructura ètnicocultural . 

La migració des dels països pobres, a més d’introduir diversitat cultural i 

etnolingüística en una societat fins fa poc homogènia, ha generat un nou estrat 

social en el qual és freqüent la combinació de la pobresa econòmica amb factors de 

precarietat fins ara rars al nostre país com la manca de drets legals i d’accés als 

serveis fonamentals. 
A Sant Boi de Llobregat, segons dades del padró de 2008, el 10,4% de la població 

total del municipi és població immigrada, una xifra lleugerament superior a la de 

Catalunya.  

 

 



Canvis  sociodemogràfics 

L’increment de l’esperança de vida ha donat lloc a un augment del nombre de 

persones grans dependents o que pateixen aïllament social, sovint amb dificultats 

econòmiques sobrevingudes.  Segons el padró municipal del 2007, a Sant Boi hi 

ha 16.559 persones majors de 60 anys, el 16,1% de les quals viuen soles. 

D’aquests canvis es deriven els riscos d’exclusió social relacionals de la gent gran, 

com per exemple de deteriorament de la llar. 

 

Així doncs, totes aquestes transformacions socials i les creixents desigualtats que 

comporten ens remeten a ampliar el terme d’exclusió per referir-nos a les 

problemàtiques associades a les persones socialment més vulnerables en diferents 

àmbits.  

 

 



L’exclusió com a fenomen complex  

 

L’exclusió social és un concepte relativament nou que pretén capturar la naturalesa 

canviant i multidimensional dels problemes socials sovint descrits com a pobresa. 

 

Com la pobresa, l’exclusió descriu situacions de carència material, però incorpora 

moltes altres formes de desavantatge, com ara la discriminació, el trencament familiar, 

els problemes de salut o les carències educatives, que dificulten o impedeixen a les 

persones participar en activitats clau de la societat. 

 
No emprem el terme exclusió social per referir-nos únicament als grups en situació de 

marginació severa i formes extremes de desavantatge múltiple, com ara els sense 

sostre. Al contrari, l’enfocament que adoptem és més ampli. Ens referim a la part 

significativa de la població que pateix una combinació de desavantatges més o menys 

greus, des de la manca de treball a la necessitat sobrevinguda de fer-se càrrec d’un/a 

familiar dependent. En determinades circumstàncies aquests desavantatges es 

reforcen mútuament i constitueixen un cercle viciós que, amb diferents graus 

d’intensitat, dóna lloc a la progressiva deterioració de la situació de la persona al mercat 

laboral, impedeix que se senti part activa de la comunitat i dificulta l’accés tant als 

mecanismes de desenvolupament personal com als sistemes de protecció social. 

 

A més, cal destacar que respecte al tractament clàssic de la pobresa, el concepte  

d’exclusió social incorpora tres nivells que enriqueixen tant l’anàlisi dels problemes com 

la formulació de polítiques públiques per afrontar-los: 

 

Multidimensionali tat 

L’anàlisi de l’exclusió social intenta identificar aquelles persones o col·lectius que no participen 

en activitats clau o en àmbits centrals de la societat, no només per causa de la manca de 

recursos sinó per altres motius, com ara la discriminació, els problemes de salut, les 

carències formatives, la localització geogràfica, o l’aïllament relacional. La pobresa material 

roman com un factor important, però no l’únic. L’èmfasi recau en la coincidència d’un cúmul 

de circumstàncies desfavorables, sovint fortament interrelacionades. 

 



Gràfic 13: Principals àmbits i factors d’exclusió social. 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Procés dinàmic 

L’exclusió és un procés que afecta de forma canviant persones i col·lectius al llarg del 

temps. En conseqüència, l’anàlisi de l’exclusió social requereix passar d’un enfocament 

estàtic a un de dinàmic. No és tan important conèixer quantes persones pateixen una 

combinació de desavantatges en un moment donat, sinó tenir present que per a 

algunes persones es tracta d’una situació de precarietat puntual, per a d’altres és una 

precarietat recurrent (amb constants recuperacions i recaigudes) i, per a d’altres 

representa una situació aparentment crònica. 

 

 

Procés multinivell 

Els factors i processos que determinen el risc d’exclusió social d’una persona 

s’esdevenen en diferents nivells. La participació d’un individu en la societat està influïda 

per les seves característiques personals (gènere, nacionalitat, discapacitats, valors, 

etc.), la situació familiar (ingressos econòmics, responsabilitats familiars, etc.), la 

comunitat (característiques de l’ambient social i físic, disponibilitat i qualitat dels 

serveis), el context local (mercat de treball, transport), l’àmbit regional i nacional 

(influències culturals, situació econòmica, legislació i sistemes de protecció social), i el 

món globalitzat (migracions, comerç i economia). Aquests diferents nivells 

s’interrelacionen i influeixen mútuament.  

 



En l’àmbit de les polítiques públiques implica que la comprensió i el tractament del 

problema de l’exclusió s’ha de realitzar tenint en compte els diferents nivells. 

 

L’equilibri social precari pot tornar-se exclusió social com a conseqüència de 

dinàmiques d’intensificació dels riscos o aparició de nous factors d’exclusió que poden 

estar vinculats o no a la resta de factors preexistents. R. Castel (1990) dibuixa tres 

espais i/o nivells socials1 en els quals es distribueixen els riscos d’exclusió social de 

manera desigual.  

 

 Zona d’integració, seguretat o estabilitat. Correspon a la situació típica ideal de 

la població amb feina, protecció social assegurada i sòlida relació familiar i 

veïnal. Encara que en aquest grup hi ha grans desigualtats socials, habitualment 

no representen una pertorbació important per als individus que es troben en 

aquesta situació. 

 Zona de vulnerabilitat, precarietat o inestabilitat. La situació es caracteritza per 

la fragilitat, la inseguretat de les relacions laborals precàries i la inadequació dels 

suports familiars i socials.  

 Zona d’exclusió o marginació. Es caracteritza per una retirada del món laboral, 

l’absència de cap altre tipus de protecció social i l’aïllament social. Aquest grup 

sofreix les formes més extremes de pobresa, manca d’accés a les formes 

normalitzades de participació social i és incapaç de sortir per si mateix 

d’aquesta situació. En aquest grup es troben els beneficiaris tradicionals de 

l’assistència social. 

 

 
 

                                                
1 Informe de la Inclusió social a Espanya, 2008. Obra social Caixa Catalunya 



Espais de la inclusió social  

 
L’exclusió social és un conjunt divers de formes de desavantatge que impedeixen o 

dificulten que les persones o les comunitats participin en activitats clau de la societat. 

Per tant, és fonamental detectar quines són aquestes activitats. Així, cal preguntar-se: 

Quines són les formes de participació bàsiques en la societat? Què defineix els eixos 

d’inclusió (o d’exclusió) social? 

 
 
Gràfic 14: Els Espais de la inclusió social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració IGOP. 

 

Els vèrtexs de la gràfica 14 representen els tres espais bàsics d’inclusió social. 

Aquests impliquen l’accés als drets socials i la possibilitat de participació en els 

processos polítics, la connexió a les xarxes de reciprocitat (comunitàries, veïnals, 

familiars...) i tenir la possibilitat de realitzar activitats bàsiques de treball i/o de consum 

en el mercat.  

 

La manca de participació en cadascun d’aquests espais (espai econòmic i de la renda, 

espai de ciutadania i espai relacional i de vincles) representa una dimensió d’exclusió 

social de propi dret. 

 

La participació en totes aquestes dimensions és necessària per a la inclusió social. En 

aquest sentit, també és important considerar l’existència de diferents graus d’exclusió 

social: el rang entre la plena i l’absència de participació en cadascun dels eixos és 

clarament una variable contínua que pot prendre diferents graus, de menor a major 

intensitat, i pot variar al llarg del temps. 

 

Espa i econòmic i de la renda 
(Participació en la producció, en la creació de valor i en el consum) 

Espa i de ciutadan ia  
(Participació política i 

accés a drets socials) 

Espa i re lac iona l i de 
vinc les 

(Participació en xarxes 
socials de reciprocitat)  

INCLUSIÓ 
SOCIAL 
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